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هچابید

تیفرظ تاناکما و  زا  بولطم  هنیهب و  هدافتسا  يژولونکت و  شناد ، نتشاد  ورگرد  يا  هعماج  روشک و  ره  هعـسوت  دشر و  تفرـشیپ ،
.دیآ یم  رظن  هب  يرورض  هتسیاب و  يرما  یناسنا ، عبانم  رت ، مهم  همه  زا  اهدادعتسا و  عبانم ، زا  يریگ  هرهب  اتسار ، نیا  رد  .تساه 

تامدـخ هضرع  الاک و  دـیلوت  رد  اه  تصرف  عباـنم و  اـهورین ، اـه ، هیامرـس  تاـناکما ، زا  بولطم  هدافتـسا  هب  ناوت  یم  ار  يرو  هرهب 
راک و هب  ناسنا  شرگن  یعون  هب  ار  يداصتقا  افرص  هدیدپ  نیا  يرو ، هرهب  هلوقم  هب  اهروشک  دح  زا  شیب  هجوت  هزورما  .درک  فیرعت 
رد یگدـنز  هب  هناـهاگآ  هنادـنمدرخ و  یهاـگن  يرو ، هرهب  هزورما  رگید ، ریبعت  هب  .تسا  هدرک  لیدـبت  یگنهرف  شنیب  هب  یگدـنز و 

وس و کی  زا  ار  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، ياه  هصرع  هک  تسا  هدرتسگ  نانچ  هاگن  شرگن و  نیا  .تسا  نآ  ياه  هبنج  یماـمت 
.تسا هتفرگ  ارف  وس  رگید  زا  ار  یگنهرف  يداصتقا و  ياه  هزوح 

يایاوز زا  فلتخم و  ياه  هنوگ  هب  هدـش و  یقلت  شزرا  اـب  يرما  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  نانخـس  مالـسا و  هاگدـید  زا  يرو  هرهب 
هراومه هناریقف ، یگدـنز  نوکـس و  یتسـس ، شهوکن  اب  ینید  ياـه  هزومآ  .تسا  هدـش  دـیکأت  نآ  هب  هجوت  تیمها و  رب  نوگاـنوگ 

.دننک یم  قیوشت  دنمتداعس  تحار و  یگدنز  زا  يرادروخرب  ینادابآ و  يارب  شالت  هب  ار  ناسنا 

3 ص :
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یپ هک  تسا  يرو  هرهب  هلوقم  هب  یهجوت  مک  هتفرگارف ، نـالک  درخ و  هصرع  رد  ار  یمالـسا  هعماـج  هزورما  هک  یتالکـشم  زا  یکی 
ببـس لضعم  نیا  .درک  وجو  تسج  روشک  داصتقا  عامتجا و  هصرع  یناریا و  هداوناخ  نورد  رد  ناوت  یم  ار  نآ  راب  ناـیز  ياهدـمآ 

يوـنعم و  دـمآراک ) یناـسنا  يورین  اـه ، هیامرـس  عباـنم ،  ) يداـم مـیظع  ياـه  تـیفرظ  ندوـب  اراد  دوـجو  اـب  اـم  روـشک  تـسا  هدـش 
.دبای تسد  هتفای  هعسوت  ياهروشک  رگید  نایم  رد  شیوخ  دنلب  هاگیاج  هب  دناوتن  ینید ،) دنمشزرا  ياه  هزومآ  زا  يرادروخرب  )

، اتـسار نیا  رد  .مالـسا  هاگدـید  زا  يرو  هرهب  لوـصا  یناـبم و  اـب  ناـبطاخم  نتخاـس  انـشآ  تهج  رد  تسا  یماـگ  رـضاح ، شهوژپ 
ار بولطم  يرو  هرهب  ياه  هفلؤم  نآ ، فادها  عوضوم و  هنیشیپ  يرو ، هرهب  هلوقم  هب  هجوت  ترورـض  نییبت  زا  سپ  مرتحم  هدنـسیون 

یمالسا هعماج  رد  يرو  هرهب  ياه  بیسآ  هدش  شالت  شهوژپ ، همادا  رد  .تسا  هدرک  یسررب  هدرمشرب و  ینید  ياه  هزومآ  وترپ  رد 
ناـیاپ رد  .ددرگ  نییبـت  ـالاب  يرو  هرهب  هب  ندیـسر  يارب  یحالـصا  ياـهراکهار  سپـس  دوش و  ناـیب  نـالک  درخ و  ياـه  هصرع  رد 

.تسا هدمآ  هناسر  باحصا  يارب  يا  هناسر  ياهداهنشیپ  زین  شهوژپ 

هرهب هب  طوبرم  ياه  همانرب  هیهت  رد  شهوژپ  نیا  تسا  دـیما  راکفاب ، نیـسح  ياقآ  باـنج  دـنمجرا ، رگـشهوژپ  شـالت  زا  ساپـس  اـب 
 . دیآ هناسر  باحصا  راک  هب  يرو ،

قیفوتلا ّیلو  ّهنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 

4 ص :
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راتفگ شیپ 

وا هب  تخیر و  ورف  ناسنا  رب  ار  اه  تمعن  همه  دـیرفآ ، ییوکین  تیاهن  رد  ار  یتسه  ماظن  هک  تسازـس  ار  اتکی  دزیا  ناـیاپ  یب  ساـپس 
يویند و ملاس  یگدـنز  هب  یباـی  تسد  يارب  یهلا  ياـه  شـشخب  ماـمت  زا  يدـنمدرخ ، يدنمـشوه و  اـب  هک  دیـشخب  ار  ییاـناوت  نیا 

.دریگ هرهب  یگتسیاش  هب  يورخا  تداعس 

ریثأت یمالسا و  يرو  هرهب  گنهرف  تسرد  تخانش  اب  یمالسا  هعماج  نادنورهـش  ات  تسا  یبسانم  هناهب  تصرف و  يرو ،» هرهب  هتفه  »
تالکـشم فاصم  هب  الاو ، یتمه  نینهآ و  يا  هدارا  اب  هعماج ، ياـه  تیعقاو  اـب  ندـش  انـشآ  زین  یگدـنز و  رد  نآ  هدـنزاس  تبثم و 

هرهب بولطم  تروص  هب  دوخ  ياه  هتـشاد  مامت  زا  یلم ، یبالقنا و  ینید ، یترورـض  ناونع  هب  دـنورب و  هعماج  رد  يرو  هرهب  يورارف 
.دنریگ

نیا رد  دنناوت  یم  نانآ  .تساشگراک  رایـسب  لیدب و  یب  مهم ، هصرع  نیا  رد  یگنهرف  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  شقن  کش ، یب 
زا یگرزب  هعومجم  هک  ار  یمالسا  يرو  هرهب  گنهرف  دنمشزرا ، یملع  ياه  هتفای  ددم  هب  دنوادخ و  رب  هیکت  اب  بیـشن  زارف و  رپ  هار 

دارفا هب  هنادنمرنه  باّذج و  ابیز ، ياه  بلاق  رد  دراد ، ربرد  ار  يرو  هرهب  یلاع  میهافم 

5 ص :
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.دننک لقتنم  هعماج 

دهاوخ يرازگ  ساپـس  هتـسیاش  سدقم و  یتمدخ  دوش ، هتـشادرب  یمالـسا  يرو  هرهب  دوبهب  جیورت و  هار  رد  هک  یمدـق  ره  نیقی ، هب 
گنهرف يارب  شیاه ، یتساـک  ماـمت  اـب  هک  دـیما  .تسا  گـنهرف  نیا  یفرعم  يارب  کـچوک  دـنچره  یتکرح  رـضاح ، شهوژپ  .دوب 

.دتفا دنمدوس  مرتحم ، نازاس 

: دوش هداد  خساپ  ریز  یساسا  شسرپ  هس  هب  هک  تسا  نیا  رب  مامتها  هتشون  نیا  رد 

؟ تسا راوتسا  یلوصا  هچ  رب  مالسا  رد  يرو  هرهب  گنهرف  . 1

؟ دراد رارق  ناریا  رد  يرو  هرهب  يورارف  یعناوم  هچ  رضاح  لاح  رد  . 2

؟ تسیچ يرو  هرهب  يورارف  عناوم  ربارب  رد  یلم  هناسر  تلود و  هعماج ، دارفا  فیاظو  . 3

6 ص :
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تایلک لوا : لصف 

هراشا

نوگانوگ ياه  لفحم  رد  هتفای و  ناوارف  تیمها  روشک  رد  يرو  هرهب  ثحب  ریخا ، ياه  لاـس  رد  هک  تسا  یتخب  شوخ  یـسب  ياـج 
دنا هتشادرب  هار  نیا  رد  یتبثم  ياه  ماگ  اه ، نامزاس  یخرب  یتح  .دیآ  یم  نایم  هب  نخـس  يرو  هرهب  زا  ییارجا  یهاگـشناد و  یملع ،

زا شیب  يرو  هرهب  گنهرف  دـشر  گنهآ  هک  دـبلط  یم  ور ، نیازا  .دـسر  یمن  رظن  هب  یفاک  یلو  تسا ، ینادردـق  لـباق  دـنچره  هک 
حرش هب  هک  تسا  یلیالد  دزاس ، یم  نادنچ  ود  ار  عوضوم  هب  نتخادرپ  ترورـض  هچنآ  .دوش  يریگ  یپ  يرتشیب  باتـش  اب  هتـشذگ ،

.میزادرپ یم  نآ 

ثحب ترورض  . 1

يرو هرهب  حطس  ندوب  نییاپ  فلا )

يرو هرهب  دوبهب  هار  رد  یناوارف  ياه  يراذگ  هیامرس  عبانم ، تیدودحم  دوجو  اب  هتفای  هعسوت  ياهروشک  یخرب  رد  رضاح ، لاح  رد 
هدوب مه  زیمآ  تیقفوم  رایسب  اهراک  نیا  .دریگ  یم  ماجنا  دارفا  یتح  اه و  هسـسؤم  اه ، نامزاس  یـشخب ، يا ، هقطنم  یلم ، حوطـس  رد 

رد .دـنناد  یم  يرو  هرهب  لـصا  هب  حیحـص  شرگن  هجوت و  نوهرم  ار  دوـخ  نوزفازور  هعـسوت  دـشر و  اـهنآ  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ؛
ياـه هزومآ  میقتـسمریغ  میقتـسم و  دـیکأت  زین  يژرنا و  هیلوا و  داوم  هژیو  هب  یعیبط ، یناـسنا و  ناوارف  ياـه  هتـشاد  دوجو  اـب  ناریا ،
هعماج فلتخم  ياه  شخب  رد  يرو  هرهب  نازیم  تاناکما ، عبانم و  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  رب  یلم  هدنزاس  ياه  تنس  مالسا و  ینامسآ 
راوشد روما  همه  رد  ار  يرو  هرهب  نازیم  يریگ  هزادنا  مه  نشور  قیقد و  تاعالطا  رامآ و  دوبن  هنافسأتم  .تسین (1) یبولطم  دح  رد 

7 ص :

.دینک هعجارم  موس  لصف  هب  روشک ، يرو  هرهب  تیعضو  زا  یهاگآ  يارب  - 1
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.دزاس یم 

اه تصرف  زا  يریگ  هرهب  اب  یناهج  هنحص  رد  روضح  هب  زاین  ب )

يرو هرهب  هب  تسا  مزال  میـشاب ، هتـشاد  يرتهب  یگدـنز  یعامتجا و  يداصتقا ، قنور  يزورما ، تباقررپ  ياـیند  رد  میراد  دـصق  رگا 
هنحص رد  تایح  موادت  یگداتـسیا و  اریز  میـشوکب ؛ يرو  هرهب  شیازفا  يارب  یعامتجا  يدرف و  روط  هب  دیاب  یگمه  .میـسرب  ییالاب 
لوحت دـهاش  ریخا ، ههد  هس  رد  نوچ  دراد ؛ يا  هژیو  تیمها  ام  تلم  يارب  هلئـسم  نیا  .تسا  رتشیب  تقد  تعرـس و  مزلتـسم  یناهج ،

، ددعتم یعیبط  يایالب  نینچمه  یناهج و  رابکتـسا  ياه  هئطوت  گنج ، بالقنا ، هلمج  زا  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، گرزب  ياه 
.تسا هداد  تسد  زا  ار  يدایز  ياه  تصرف  هدوب و  هلزلز  لیس و  دننام :

هرـصاحم یقطنمریغ ، ياه  هنارای  دوجو  يراک ، یب  دـننام : دوجوم  ياهانگنت  عفر  اه و  يراتفرگ  اـه ، یناریو  ناربج  يارب  ور ، نیازا 
تیفیک و ظفح  هارمه  هب  ار  نامز  مینک و  زاغآ  ار  هبناج  همه  یتضهن  شالت و  دیاب  رگید  لکـشم  اه  هد  نکـسم و  دوبمک  يداصتقا ،
ره راـموط  هدـنیآ ، كاـنلوه  ياـه  تباـقر  هنرگو  يرو  هرهب  لـصا  هب  هجوـت  اـب  زج  تسین ، یندـش  نیا  هتبلا  .میـشک  دـنب  هب  تـّیمک 

.دیچیپ دهاوخ  مه  رد  ار  يروشک 

یعیبط عبانم  تیدودحم  ج )

هب عبانم  زا  هنیهب  هدافتسا  سرتسد ، لباق  یعیبط  عبانم  یناوارف  روشک و  تیعمج  ندوب  نییاپ  لیلد  هب  رود ، نادنچ  هن  ياه  هتـشذگ  رد 
نیا یتیدودـحم  هکنآ  نودـب  تخوس  كاخ و  بآ ، لگنج ، ریظن  یعیبط  عبانم  زا  اه  ناـسنا  .دوبن  حرطم  یـساسا  یعوضوم  تروص 

قطاـنم رد  بآ  زا  هدافتـسا  دـننام  تشاد ، دوجو  تیدودـحم  هک  يدراوم  رد  هتبلا  .دـندرک  یم  يرادرب  هرهب  دـنک ، دـیدهت  ار  عباـنم 
هدومن خر  تیعقاو  نیا  عبانم ، ناباتش  فرـصم  تیعمج و  شیازفا  اب  رـضاح ، رـصع  رد  .دش  یم  تیاعر  عبانم  زا  يرو  هرهب  يریوک ،

زا يرادرب  هرهب  ینونک  دنور  همادا  ور ، نیازا  .دنـشاب  هتـشاد  یمهـس  نآ  زا  دیاب  زین  ناگدـنیآ  هکلب  تسا ، دودـحم  عبانم  اهنت  هن  هک 
هب یسرتسد  رد  ار  هدنیآ  لسن  هکنیا  رب  نوزفا  عبانم ،

8 ص :
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همه زا  .دش  دـهاوخ  تسیز  طیحم  رب  يریذـپان  ناربج  ياه  تراسخ  ندـمآ  دراو  بجوم  تخاس ، دـهاوخ  ور  هبور  لکـشم  اب  اهنآ 
لکشم زور  ره  اهنآ  دش  دهاوخ  ببس  درک و  دهاوخ  دیدشت  عبانم  رب  ار  هنادنمزآ  طلست  هراومه  عبانم ، تیدودحم  ساسحا  رت ، مهم 

تیدودحم هب  خساپ  يارب  هنیزگ  نیرتهب  يرو ، هرهب  گنهرف  شرتسگ  یتیعـضو ، نینچ  اب  .دنیآ  تسد  هب  شیپ  زور  زا  رت  نارگ  رت و 
.تسا هدنیآ  رد  عبانم 

يرو هرهب  یسانش  حالطصا  . 2

هراشا

یگدیافاب یبای و  ماک  يرادرب ، هرهب  يانعم  هب  (1) یسراف ، تغل  گنهرف  رد  ( productivity  ) يرو هرهب  عیاش  جیار و  حالطصا 
ناوارف هژاو  نیا  یحالطـصا  فیرعت  هتبلا  .دور  یم  راک  هب  يروراب  تیدـّلوم و  یهدزاب ، نامدـنار ، يانعم  هب  اه  شهوژپ  رد  تسا و 
تیفیک تیمک و  نیب  هطبار  رد  نآ  يداـصتقا  موـهفم  رد  ار  يرو  هرهب  یخرب ، .دوـش  یم  مـه  رت  لـماک  رتدـیدج و  هتـسویپ  تـسا و 

(2) .دنناد یم  هدش  فرصم  عبانم  رادقم  هدش و  دیلوت  تامدخ  اهالاک و 

: دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  يرو  هرهب  ( European Productivity Agency  ) اپورا يرو  هرهب  سناژآ 

دـشخب و دوبهب  تسا ، دوجوم  رـضاح  لاح  رد  ار  هچنآ  دراد  یعـس  هراومه  هک  تسا  يرکف  هاگدـید  کی  لوا  هجرد  رد  يرو  هرهب 
.دهد (3) ماجنا  لبق  زور  زا  رتهب  ار  شفیاظو  اهراک و  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  ینتبم 

9 ص :

ص 5118. ج 4 ، ، 1377 دیدج ، هرود  نارهت  هاگشناد  ادخهد ، همان  تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 1
ص 20. چ 1 ، ، 1372 کناهیک ، نارهت ، رهم ، یمیهاربا  اضردمحم  همجرت : يرو ، هرهب  تیریدم  وکنپکورپ ، فزوج  - 2

چ 2، ، 1379 نیدرورف ، یناگرزاب ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  نارهت ، يرو ، هرهب  یمظاک ، کباب  یحطبا و  نیـسح  دیـس  - 3
ص 6.
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: هک تسا  رواب  نیا  رب  مه  ناریا  يرو  هرهب  یلم  نامزاس 

هب یباـی  تسد  يارب  اـه  تیلاـعف  ندرک  رت  هنادنمـشوه  نآ ، فدـه  هک  تسا  یگدـنز  راـک و  هـب  ییـالقع  شرگن  کـی  يرو ، هرهب 
(1) .تسا رت  یلاعتم  رتهب و  یگدنز 

: تسا ییآراک  یشخب و  رثا  عومجم  يرو ، هرهب  فیرعت  نیرت  قیقد  نیرخآ و 

(2) اهراک .) تسرد  يارجا   ) ییآراک تسرد + ) ياهراک  يارجا   ) یشخبرثا يرو =  هرهب 

باختنا زا  سپ  .میهد  ماـجنا  ار  تسرد  ياـهراک  دـیاب  میـسرب ، فدـه  هب  میـشاب و  شخبرثا  دوخ  راـک  رد  میناوتب  هکنیا  يارب  ینعی 
.میربب الاب  هتسیاش  تروص  هب  راک  ماجنا  اب  ار  دوخ  ییآراک  دیاب  مه ، راک  نیرت  تسرد 

نیرتمک زا  هدافتـسا  نیرتـشیب  دـناوت  یم  يرو  هرهب  تسا ، دـمآراک  تسرد و  دوخ  هاـگیاج  رد  اـه  فیرعت  نیا  زا  مادـک  ره  هچرگا 
عبانم تاناکما و  زا  روظنم  .دـشاب  ناسنا  یگدـنز  هبناج  همه  ییافوکـش  دـشر و  هب  ندیـسر  هار  رد  يونعم  يدام و  عبانم  تاناکما و 

اه شرگن  اهراجنه ، اهراتفر ، اه ، شزرا  مه  يونعم  عبانم  زا  روظنم  .تسا  یعیبط  عبانم  یناسنا و  يورین  تیریدم ، يروآ ، نف  يدام ،
میقتسمریغ میقتسم و  روط  هب  يرو  هرهب  دوبهب  رد  یمهم  شقن  دنناوت  یم  یلو  دنتـسین ، يریگ  هزادنا  لباق  هک  تسا  ییاه  بولـسا  و 

.دننک افیا 

مالسا رد  يرو  هرهب 

ام یمالـسا  ینید و  هعماج  رد  اـهنت  هن  موهفم  نیا  هرهوج  هک  دوش  یم  صخـشم  يرو ، هرهب  یحالطـصا  يوغل و  موهفم  هب  هجوت  اـب 
مهیلع ناموصعم  یلاعت و  يراب  مالک  رد  هراومه  هلئسم  نیا  نینچمه  .دیآ  یم  رامـش  هب  یگدنز  تایهیدب  وزج  هکلب  درادن ، یگزات 
يانعم نامه  نیا  تسا و  ندـش  لبق  زور  زا  رتهب  زور  ره  ندیـسر و  لامک  هب  ناـسنا ، شنیرفآ  هفـسلف  هک  ارچ  تسا ؛ یلجتم  مالـسلا 

يراتفگ رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  يرو  هرهب 

10 ص :

ص5. (، 9/5/1379 ش 2188 ، يرهشمه ، يرو ،» هرهب  رب  نآ  راثآ  شزومآ و   » هلاقم نایمئاص ، هقیدص  - 1

ص 12. ، 4/3/1383 ش 1152 ، مج ، ماج  زورما ،» يایند  رد  نآ  دربراک  يرو و  هرهب  ، » نایفکاع رفولین  - 2
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(1) دوش .» یم  راگتسر  دنک ، ناربج  ار  دوخ  زورید  ياه  یهاتوک  حالصا و  ار  دوخ  زورما  هک  یسک  : » دیامرف یم  دنمشزرا 

(2) «. تسا هدروخ  بیرف  دشاب ، ناسکی  شزور  ود  سک  ره  : » دیامرف یم  مه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسرد ار  دوخ  زورما  راک  سک  وچ 

تسچ كالاچ و  ماجنا و  هب  دناسر 

وا مه  دشوک  زورید  ناربج  هب 

وخ (3) هدیدنسپ  نآ  راگتسر  دوب 

مهیلع ناموصعم  یلاـعت و  يراـب  مـالک  زا  یناوارف  دنمـشزرا  میهاـفم  تنـس ،) نآرق و   ) یهلا ضاـیف  عبنم  ود  هب  هجوت  اـب  کـش ، یب 
مظن و راک ، رد  ناقتا  تقد و  رمع ، دنمـشزرا  ياـه  تصرف  اـه ، تمعن  زا  هنیهب  يریگ  هرهب  هب  ار  ناـسنا  هک  تفاـی  ناوت  یم  مالـسلا 
هک تسا  ییاـهراظتنا  دراوم ، نیا  همه  .دـنناوخ  یمارف  رگید  یـشزرا  موـهفم  اـه  هد  فارـسا و  زا  يریگ  شیپ  روـما ، رد  تکراـشم 

یششوک دریذپ ، ماجنا  دنمشزرا  میهافم  نآ  ندناسر  تیلعف  هب  رد  هک  یشالت  ره  نیقی ، هب  .دراد  ناسنا  زا  زورما  يرو  هرهب  گنهرف 
تیدیفم ندـناسر  تیلعف  هب   » ار يرو  هرهب  يرفعج ، یقتدـمحم  همالع  هک  نانچ  دوب ؛ دـهاوخ  هعماج  دوخ و  نتخاس  رو  هرهب  هار  رد 

.تسناد (4) یم  يونعم » يدام و  یگدنز  یعرف  یلصا و  ياهزاین  عفر  يارب  یناسناریغ  یناسنا و  زا  معا  عوضوم ، کی 

11 ص :

مـشاه دیـس  همجرت : حرـش و  یعوضوم ، يدمآ  ملکلاررد  مکحلا و  ررغ  یـسراف  همجرت  حرـش و  يدمآ ، دمحم  نب  دحاولادبع  - 1
ص 614. ج 2 ، چ 6 ، ، 1383 یسراف ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یتالحم ، یلوسر 

ص 766. چ 1 ، ق ، 1417 ه .  تثعب ، مق ، یلاما ، هیویاب ، یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  - 2
ص 775. ، 1368 چ 2 ، یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  نارهت ، رهوگ ، رازه  يدجم ، هللاءاطع  - 3

ص 91. چ 1 ، ریصب ، پاچ  نارهت ، يرو ، هرهب  رانیمس  نیمود  ياه  ینارنخس  هعومجم  ناریا ، یلم  يرو  هرهب  نامزاس  - 4
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يریگ هجیتن 

زا رتشیب  هک  دوش  یم  نآ  زا  یتسردان  ياه  تشادرب  هاگ  یتح  دراد و  دوجو  يرو  هرهب  هراـبرد  ینوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید  دـنچ  ره 
.دراد یناوارف  ياـه  قادـصم  هک  تسا  هدرتـسگ  رایـسب  یموهفم  يرو ، هرهب  دریگ ، یم  همـشچرس  ثحب  دروم  موـهفم  زا  یهاـگآان 

یگدـنز هب  هنایارگ  عقاو  شرگن  گنهرف و  ار  نآ  تسا  رتهب  .تسناد  فرـص  یلاـم  يداـصتقا و  راـیعم  کـی  ار  نآ  دـیابن  ور ، نیازا 
فادـها هار  رد  ار  هجیتن  نیرتهب  ات  دزاس  یم  قبطنم  تیعقاو  اب  ار  شیاهراک  دوخ ، يدنمـشوه  رکفت و  اـب  ناـسنا  نآ ، رد  هک  مینادـب 

.تسا (1) يرو  هرهب  هرابرد  یلک  یهاگدید  رگنایب  ریز  لودج  .دروآ  تسد  هب  دوخ  يونعم  يدام و 

؟ تسه هچ  يرو  هرهب  ! تسین هچ  يرو  هرهب 

اه تیلاعف  ندرک  ییالقع  يارب  یشرگن  یلام  يداصتقا و  يرایعم  افرص 

هدوهیب ياهراک  زا  يریگولج  رتشیب  راک  امازلا 

ندرک فرصم  اجب  تسرد و  ندرک  فرصم  مک 

رت یلاعتم  رتهب و  یگدنز  يارب  رمع  زا  حیحص  هدافتسا  ندرک  راک  يارب  یگدنز 

تاناکما دح  رد  باداش  ریذپ و  لد  یطیحم  داجیا  ییارگ  لمجت 

تباقر هنیزه و  تیمک و  تیفیک و  ندرک  گنهامه  رتشیب  دیلوت  افرص 

هعماج رد  دوخ  هاگیاج  رد  نتفرگ  رارق  تیلاعف  لصاح  زا  یشوپ  مشچ  ای  يدرف  یبلط  تعفنم 

كرتشم عفانم  يارب  تکراشم  يراکمه و  ناتسدریز  زا  یشک  هرهب  رامثتسا و 

يرو هرهب  یخیرات  هنیشیپ  . 3

زا هجیتن  نیرتـشیب  ندروآ  تسد  هب  رب  هراومه  یمدآ ، شـالت  لـیامت و  اریز  تسین ؛ يا  هزاـت  عوضوم  يرو ، هرهب  اـب  ناـسنا  ییانـشآ 
.دنک یم  تیاده  رتشیب  يرو  هرهب  يوس  هب  ار  ناسنا  هتسویپ  ترطف ، لقع و  عقاو ، رد  .تسا  هدوب  راوتـسا  تاناکما  شالت و  نیرتمک 

ار نآ  نیرت  هدیچیپ  ات  رازبا  نیرت  هداس  زا  رشب  یگدنز  خیرات  رد  فاشتکا  يروآون و  عارتخا ، اه  نویلیم  دوجو  ناوتب  دیاش 

12 ص :

ص 15. چ 1 ، زییاپ 1374 ، اواثراب ، نارهت ، يرو ، هرهب  هتسارآ ، کلم  دمحا  یضایف و  لالج  دیس  - . 1
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.تسناد يرو  هرهب  هب  يو  لیامت  زا  یشان 

، لمع رد  دـندرب ، یمن  راک  هب  ار  يرو  هرهب  هژاو  ام  ناینیـشیپ  هکنآ  اب  دـهد  یم  ناشن  ناتـساب  ياه  هناریو  زا  هدـنام  اـج  هب  كرادـم 
نیمز نارگزرب و  يرو  هرهب  يریگ  هزادنا  هب  میدـق ، ياه  نامز  رد  نایتلود  .دـندرک  یم  تبث  لاس  هب  لاس  ار  دوخ  تالوصحم  هدزاب 

ناراد و هعرزم  يزرواـشک ، ياـه  نیمز  ندـش  رتـگرزب  اـب  يزرواـشک ، هرود  رد  روط  نیمه  .دـندوب  دـنم  هقـالع  تشک  دروم  ياـه 
، هرود نیا  رد  هداوناخ  هعـسوت  .دـننک  هدافتـسا  يرتشیب  راـک  يورین  زا  رتهب ، يریگ  هرهب  يارب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  نازرواـشک 

هناخراک رد  رگراک  هدزاب  هار  رد  ییاه  ماگ  نتشادرب  اب  تعنص  رصع  رد  هلئسم  نیا  .دوب  يرو  هرهب  شیازفا  يارب  یقطنم  يا  هشیدنا 
دـش و یم  هسیاـقم  رگیدـکی  اـب  يواـسم  ناـمز  رد  اـهرگراک  ییآراـک  نازیم  هک  هویـش  نـیا  هـب  دـش ؛ زاـغآ  ناـمز  يریگ  هزادـنا  و 
، یجنـس نامز  نیا  تقیقح ، رد  .دندرک  یم  تبث  ینامز  دحاو  کی  رد  ار  هدـش  دـیلوت  ياه  هعطق  رامـش  یجنـس ، نامز  ناصـصختم 

.دوب (1) يرو  هرهب  شیازفا  يانعم  هب  راک و  يورین  دودحم  دادعت  اب  رتشیب  دیلوت  هب  ناسنا  شیارگ  رگنایب 

حرطم يا  هلاقم  رد  يدـج  یمـسر و  روط  هب  ار  يرو » هرهب   » هژاو راب ، نیتسخن  يارب  ( Quesny ینزییوک (2) ( .م ،  لاس 1766 رد 
یناهج گنج  نایاپ  زا  سپ  يرو  هرهب  تاعلاطم  لوئـسم  لقتـسم و  ياه  نامزاس  داجیا  اب  مه  يرو  هرهب  شیازفا  ياـه  شبنج  .درک 

هرهب نامزاس  سیـسأت  اب  لاس 1961  رد  ایسآ  رد  سپـس  زاغآ و  (EPA  ) اپورا يرو  هرهب  سناژآ  لیکـشت  اـب  اـپورا  رد  تسخن  مود ،
زین ناریا  رد  .تسا  نآ  ياضعا  زا  یکی  ناریا  دراد و  وضع  هدزناش  رـضاح  لاح  رد  ناـمزاس  نیا  .دـش  لاـبند  (APO  ) ییایسآ يرو 

یگدنز و حطس  ندرب  الاب  يارب  یترورض  ناونع  هب  لاس 1370  رد  یلم  يرو  هرهب  نامزاس 

13 ص :

ص 12. ، 4/3/1383 ش 1152 ، مج ، ماج  زورما ،» يایند  رد  نآ  دربراک  يرو و  هرهب   » هلاقم - 1
ص 11 يرو ، هرهب  - . 2
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داعبا و همه  رد  يرو  هرهب  ندرب  الاب  يرو ، هرهب  یلم  نامزاس  یلـصا  تلاسر  .دـش  يراذـگ  مان  سیـسأت و  هفرم  يا  هعماج  يزیر  یپ 
رامـش هب  هلئـسم  نیا  ققحت  يارب  ماگ  نیتسخن  هعماج ، دارفا  مامت  نیب  يرو  هرهب  گنهرف  جـیورت  .تسا  روشک  رد  اه  تیلاعف  حوطس 

.دیآ یم 

يرو هرهب  حوطس  . 4

هراشا

یم میسقت  حطـس  راهچ  هب  دوش ، یم  لیلحت  هیزجت و  اه  متـسیس  زا  یحطـس  هچ  رد  هکنآ  رظن  زا  ار  يرو  هرهب  يرو (1) هرهب  حوطس 
: دننک

نانکراک حطس  رد  يرو  هرهب  فلا )

ياقترا نآ ، فده  .دراد  صاصتخا  یناسنا  عبانم  يرو  هرهب  دوبهب  يریگ و  هزادنا  لیلحت  هیزجت و  هب  نانکراک ، حطس  رد  يرو  هرهب 
.تسا میقتسمریغ  ای  میقتسم  راک  يورین  زا  معا  یناسنا ، يورین  يرو  هرهب  دوبهب 

نامزاس حطس  رد  يرو  هرهب  ب )

نامزاس يرو  هرهب  دـننام : دوش ، یم  یبایزرا  هعلاطم و  دوجوم ، تاناکما  هب  هجوت  اب  یناـمزاس  متـسیس  کـی  يرو ، هرهب  عون  نیا  رد 
 . ...و امیس  ادص و  نامزاس  شرورپ ، شزومآ و 

شخب حطس  رد  يرو  هرهب  ج )

، يزرواـشک تعنــص ، شخب  ریظن : روـشک  فـلتخم  ياــه  شخب  يرو  هرهب  شخب ، يرو  هرهب  رد  شخب (2) حطـــس  رد  يرو  هرهب 
.دوش یم  یبایزرا  هعلاطم و  فرصم ) عیزوت و  دیلوت ،  ) يداصتقا ياه  شخب  ای  هداوناخ  تشادهب ، تامدخ ،

یلم حطس  رد  يرو  هرهب  د )

.دوش یم  لیلحت  هیزجت و  متسیس  ناونع  هب  روشک  لک  يرو  هرهب  یّلم ، حطس  رد  يرو  هرهب  رد 

14 ص :

.رییغت یکدنا  اب  صص 36 و 37  چ 2 ، امن ، هیاس  نارهت ، يرو ، هرهب  تیریدم  اب  ییانشآ  یکاخ ، اضر  مالغ  - 1
دهاوخ یسررب  فرصم  عیزوت و  دیلوت ، یناسنا ، عبانم  شخب  راهچ  رد  روشک ، رد  يرو  هرهب  دوجوم  تیعضو  شهوژپ ، نیا  رد  - . 2

.دش
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يرو هرهب  فادها  . 5

هراشا

شهاک روحم ، هس  نیا  .دنریگ  یم  رظن  رد  ار  روحم  هس  رتشیب  ناسانـشراک  یلو  دشاب ، هتـشاد  يرایـسب  فادها  دناوت  یم  يرو  هرهب 
؛ درک هفاضا  زین  ار  ناـمز  زا  هنیهب  يریگ  هرهب  دراوم ، نیا  هب  دـیاب  هتبلا  .تسا (1) تیفیک  شیازفا  تامدخ و  دـیلوت و  شیازفا  هنیزه ،

.دراد یصاخ  تیمها  اریز 

تیفیک شیازفا  فلا )

، تیفیک ياقترا  نودب  يرو  هرهب  راظتنا  اریز  ؛ تسا تیفیک  شیازفا  ، يرو هرهب  فده  نیرت  مهم  نیتسخن و  تفگ  ناوت  یم  تئرج  هب 
راک طیارش  دوبهب  تامدخ و  الاک و  دیلوت  ریظن  يدام  روما  دوبهب  لماش  دناوت  یم  تیفیک  شیازفا  .دسر  یم  رظن  هب  هدوهیب  يراظتنا 

هجوت تیفیک  شیازفا  هب  مالـسا  رد  هناتخب  شوخ  .دـشاب  یهلا  ماـکحا  يارجا  تداـبع و  یگدـنز ، رمع و  دوبهب  ریظن  يونعم  روما  و 
رگنایب ریز  تایآ  .تسا  هدـش  توعد  اه  نیرتهب  ماجنا  هب  ناسنا  اهراب  نآرق ، ینارون  تاـیآ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  يا  هژیو 

: تسا تیعقاو  نیا 

(53 ءارسا : «. ) دییوگب تسا ، رتهب  ار  هچنآ  ُنَسْحَأ ؛ َیِه  یتَّلا  اُولوُقَی  »

(18 رمز : «. ) دننک یم  يوریپ  نآ  نیرتهب  زا  دنهد و  یم  ارف  شوگ  نخس  هب  ُهَنَسْحَأ ؛ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلا  »

(7 فهک : «. ) دنرتراکوکین کی  مادک  هک  مییامزایب  ار  نانآ  ات  ًالَمَع ؛ ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  »

«. نک عفد  تسا ، رتهب  هچنآ  هب  ار ] يدـب   ] .تسین ناسکی  يدـب  اـب  یکین  ُنَسْحَأ ؛ َیِه  یتَّلاـِب  ْعَفْدا  ُهَئِّیَّسلا  َـال  ُهَنَـسَْحلا َو  يِوَتْـسَت  ـال  «َو 
(34 تلصف : )

بتکم رد  هدـش  تیبرت  ِناسنا  ور ، نیازا  .دـشاب  اه  نیرتهب  یپ  رد  دوخ  راتفر  راتفگ و  رد  هراومه  دـیاب  ناسنا  تاـیآ ، نیا  ساـسا  رب 
.دبات یمنرب  يور  رت  بوخ  زا  رت ، بوخ  بوخ و  نیب  دنک و  یمن  باختنا  ار  دب  دب ، بوخ و  نیب  زگره  مالسا ،

هبترم و نیرت  یلاع  شنیزگ  اب  دراد ، یتاجرد  بتارم و  راک  هک  ییاج  رد  نینچمه 

15 ص :

ص 5. ، 3/3/1374 ش 1894 ، راربا ، يرو ،» هرهب   » هلاقم نایسمش ، روپ  هرهاط  - 1
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میهاـفم (1)و يریگراـک  هب  دـنمزاین  تیفیک ،) شیازفا   ) مهم نیا  هب  یباـی  تسد  يارب  هتبلا  .دـشخب  یم  تیفیک  دوخ  راـک  هب  هجرد ،
( هّللا یلا  برق   ) یهلا تیاضر  ندروآ  تسد  هب  هژیو  هب  یلاـعتم  فادـها  هب  ندیـسر  رد  ار  وا  هک  تسا  لـمع  رد  یـشزرا  ياـهرایعم 

.دهد تهج 

تامدخ دیلوت و  شیازفا  ب )

رواـب هب  .تسا  تامدـخ  دـیلوت و  شیازفا  يارب  دوـجوم  عباـنم  تاـناکما و  زا  هـنیهب  يرادرب  هرهب  يرو ، هرهب  مـهم  فادـها  رگید  زا 
فذح هلمج  زا  اه  شور  حالصا  رازبا ، راک و  نونف  حیحـص  شزومآ  دیدج ، ياه  يروآ  نف  يریگراک  هب  اب  ناوت  یم  ناسانـشراک ،

، یترابع هب  ای  هجیتن  نیرتشیب  شالت ، نیرتمک  اب  دیـسر و  دوصقم  نیا  هب  دارفا ، ییاج  هباـج  مزـال و  ياـهراک  ماـجنا  دـیاز ، ياـهراک 
هب یبای  تسد  ای  عبانم ، رادـقم  نامه  اب  رتشیب  ياهالاک  دـیلوت  لیمکت و  موهفم  هب  رتـالاب ، يرو  هرهب   » .تشاد ار  يرو  هرهب  نیرتـالاب 

(2) «. تسا هداهن  رادقم  نامه  اب  تیفیک  مجح و  رظن  زا  رتشیب  لوصحم 

یگدنز يونعم  يدام و  ياهزاین  نتخاس  فرطرب  دـیلوت ، شیازفا  يارب  تاناکما  عبانم و  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  زا  فدـه  مالـسا ، رد 
: دسیون یم  هللا  همحر  يرفعج  همالع  هک  نانچ  تسا ؛ یلاعت  دشر و  هار  رد  ناسنا 

اهزاین زا  یـضعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  اـصوصخم  تسا ؛]  ] یناگدـنز رد  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  نتخاـس  عفترم  يرو ، هرهب  زا  فدـه 
.تسا (3) يرشب  راد  فده  تکرح  ریسم  رد  هک  تسا  لوقعم ] تایح   ] هب اه  ناسنا  دورو  هب  طوبرم 

تمحر زا  : » دیامرف یم  تاناکما  عبانم و  زا  هنیهب  هدافتسا  دروم  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

16 ص :

.میزادرپ یم  هدش  هراشا  شزرا  ياهرایعم  میهافم و  هب  هدنیآ ، لصف  رد  - 1
ص 19. يرو ، هرهب  تیریدم  - 2

ص 94. يرو ، هرهب  رانیمس  نیمود  ياه  ینارنخس  هعومجم  - . 3
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شیازفا يارب  ار  تاناکما  عباـنم و  زا  هنیهب  يریگ  هرهب  ناـشیا ،  (1)« .دشاب ریقف  نیمز ، بآ و  نتـشاد  اب  هک  یـسک  تسا  رود  هب  ادخ 
.دناد یم  يرورض  مزال و  تسا ، یلاعت  دشر و  یساسا  عناوم  زا  یکی  هک  رقف  ینک  هشیر  اهزاین و  عفر  دیلوت ،

هنیزه شهاک  ج )

زا يریگولج  تاعیاض ، شهاک  اب  ناوت  یم  هنادنمدرخ  تیریدم  وترپ  رد  .تسا  يرو  هرهب  گنهرف  فادـها  رگید  زا  هنیزه ، شهاک 
.درک يریگ  شیپ  ناوارف  يونعم  يدام و  ياهورین  نتفر  رده  یلامتحا و  ياه  تراسخ  زا  رگید ، دراوم  فارسا و 

هدافتـسا تسرد  ناشرایتخا  رد  عبانم  زا  تسا  هدش  هتفگ  نانمؤم  هب  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یناوارف  دراوم  زین  مالـسا  ینغ  گنهرف  رد 
یم ماوق  هیام  هعماج  رد  ار  تورث  لام و  مالـسا ، لاثم ، يارب  .دنهد  شهاک  ار  اه  هنیزه  یلامتحا ، تراسخ  زا  يریگ  شیپ  اب  ات  دننک 

لام و دهد  یمن  هزاجا  ناهیفـس ، نانادان و  ياه  يراک  منادن  زا  یـشان  یلامتحا  ياه  تراسخ  زا  يریگ  شیپ  يارب  ور ، نیازا  .دـناد 
؛ اًماِیق ْمَُکل  ُهّللا  َلَـعَج  یتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاـهَفُّسلا  اُوت�ُوت  ـال  َو  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  .دریگ  رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  هعماـج  تورث 
ندروخ و دروـم  رد  نینچمه  ( 5 ءاسن : «. ) دیهدن ناهیفـس  هب  هداد ، رارق  امـش  یگدنز  ماوق  هلیـسو  ار  نآ  دـنوادخ  هک  ار  دوخ  لاوما 
، هیآ نیا  رد  ( 31 فارعا : « ) .دینکم يور  هدایز  یل ] دیماشایب و[ دیروخب و  و  اُوفِرُْـست ؛ اُوبَرْـشا َو ال  اُولُک َو  َو  : » دـیامرف یم  ندـیماشآ 

یم لیمحت  دارفا  هب  یناوارف  هنیزه  هک  فارـسا  زا  دهاوخ  یم  اه ، یندیماشآ  اه و  یکاروخ  زا  لدتعم  هدافتـسا  هب  شرافـس  اب  مالـسا 
زا ود  ره  هعماج ، درف و  ات  دریگ  راک  هب  تسا ، رت  مهم  رت و  يرورـض  هک  يدراوم  رد  زین  ار  هفاضا  ياه  هنیزه  .دنک  يریگولج  دـنک ،

.دنوش دنم  هرهب  نآ 

نامز زا  هنیهب  يریگ  هرهب  د )

هدوب يرو  هرهب  فادها  زا  هراومه  نآ ، زا  هنیهب  يریگ  هرهب  نامز و  تشابنا  عوضوم 

17 ص :

ص 41. ج 17 ، ق ، 1412ه .  تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  - 1
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یگرمزور اه و  مخ  چیپ و  راتفرگ  دهدن ، تیمها  نامز  زا  بسانم  هدافتسا  تشابنا و  هلئـسم  هب  هک  يا  هعماج  ناسنا و  ره  اریز  تسا ؛
هک مینکن  شومارف  .دوب  دهاوخ  نایز  شوختـسد  یناسنا ، هعماج و  نینچ  داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  نامز  تیاهن ، رد  .دش  دهاوخ  اه 

: تسا هدومرف  دیکأت  اه  تصرف  ندرمـش  تمینغ  هب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هدرک و  دای  دنگوس  نامز  هب  رـصع  هروس  رد  دـنوادخ 
ندرک عیاض  زا  ار  ناسنا  ناشیا ، نینچمه  (1) .درذگ » یم  ربا  نتشذگ  دننامه  یتسار  هب  هک  دیرامـشب ؛ تمینغ  ار  ریخ  ياه  تصرف  »

(2) تسا .» هصغ  نآ  ندرک  عیاض  هک  ناد  تمینغ  ار  نآ  دمآ ، تسد  هب  تصرف  هاگره  : » دیامرف یم  تسا و  هتشاد  رذح  رب  تاقوا 

درک یهد  نامزاس  یحارط و  يا  هنوگ  هب  ار  یعامتجا  ماظن  داد و  رارق  هعماج  تکرح  يانبریز  ار  نامز  زا  يرو  هرهب  دـیاب  نیارباـنب ،
درک لمع  یماصتعا  نیورپ  دنپ  هب  تسا  رتهب  سپ  .دـننک  يریگولج  نآ  يورزره  زا  دـنبایرد و  ار  نامز  شزرا  هعماج  دارفا  همه  هک 

: هک

تسا یکدنا  رمع  نک ، رایسب  ار  دهج 

تسا یکی  تصرف  نیزگ ، وکین  ار  راک 

دنتخومآ وفر  نوچ  نانادراک 

دنتخود مه  رب  تقو  ياه  هراپ 

درک راک  اب  وفر  دیاب  ار  رمع 

درک رایسب  رنه  اب  ار  مک  تقو 

ادج يدرک  نوچ  تقو  زا  ار  راک 

اوه کی  نآ  هابت ، ددرگ  یکی  نیا 

18 ص :

ص 274. یعوضوم ، يدمآ  ملکلاررد  مکحلا و  ررغ  - 1
نامه - . 2
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تسین رون  لد ، هدید و  ردنا  هچرگ 

تسین (1) روذعم  نت  تسا ، یقاب  سفن  ات 

: دوش یم  هئارا  رعش  کی  بلاق  رد  يرو  هرهب  فادها  ثحب ، نیا  نایاپ  رد 

؟ تسیچ يرو  هرهب  زا  فده  ینادب  هک  یهاوخ  خ _ 

راک ددم  رای و  ار  وت  تسا  رامش  تفه  نیا 

راک رنه  شالت و  رتهب ز  هرهب  ب _ 

رایسب ششوک  مک و  تقو  مک ، جرخ  اب 

دیلوت هصرع  رد  همه  اب  یمدق  مه  ه _ 

رازاب هصرع  وت  تمحز  زا  دوش  رپ  ات 

یلام یگنهرف و  ییاناوت  دشر و  ر _ 

راشرس وت  دوس  دوش و  نوزفا  وت  رکف  ات 

رتمک فرصم  نکب  وت  یناوت ، هچ  ره  ه _ 

رادیدپ رایسب  تنکم  دوش  ناز  ات 

ياج ره  هب  راک و  رس  هب  یسانش  تقو  و _ 

راب کبس  راک  زا  يوش  عقوم  هب  هکنآ  ات 

هار نیرت  هاتوک  هب  راک  يربهر  ر _ 

راومه وت  هار  دوش و  ناسآ  وت  راک  ات 

رت نوزف  دیلوت  یپ  يرای  ي _ 

(2) راب دهد  رایسب  وت  رهب  يرو  هرهب  ات 

19 ص :
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ص 172. چ 1 ، ، 1375 ین ، رشن  نارهت ، راعشا ، ناوید  یماصتعا ، نیورپ  - 1
تسرهف زا  شیپ  هحفص  يرو ، هرهب  تیریدم  اب  ییانشآ  - 2
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مالسا رد  يرو  هرهب  لوصا  ینابم و  مود : لصف 

هراشا

يا هنیـشیپ  مالـسا ، رد  یلو  تسا ، هدش  زاغآ  یتعنـص  عماوج  زا  هدوب و  نیون  یثحب  هتفای ، نامزاس  لکـش  هب  هزورما  يرو  هرهب  ثحب 
هرهب لماک  موهفم  رگنایب  هک  دروآ  تسد  هب  يدمآراک  دنمشزرا و  میهافم  ناوت  یم  مالسا  یهقف  عبانم  هنیجنگ  زا  .دراد  هلاس   1400
راهچ رد  ار  مالسا  يرو  هرهب  شزرا  میهافم  میـشوک  یم  ثحبم  نیا  رد  .دزاس  یم  نایامن  ییابیز  هب  ار  مالـسا  هاگدید  تسا و  يرو 

یپ یـشزرا  میهاـفم  يریگراـک  هب  تمعن و  زا  هنیهب  هدافتـسا  ناـمز ، رمع و  زا  بساـنم  يریگ  هرهب  ناـسنا ، هـب  يراذـگ  جرا  روـحم 
.میریگب

يرو هرهب  رد  ناسنا  هب  يراذگ  جرا  . 1

هراشا

ثحب هیامرـس  رازبا و  زا  دـشاب و  یکیزیف  يداـم و  یموـهفم  هکنآ  زا  شیب  يرو  هرهب  .ددرگ  یمرب  ناـسنا  هـب  يرو  هرهب  مالـسا ، رد 
رد لوحت  رییغت و  داـجیا  هب  ناـسنا  توـعد  اـب  مالـسا  .دـنک  یم  ثحب  وا  تمارک  ظـفح  ناـسنا و  زا  تسا و  یناـسنا  یموـهفم  دـنک ،
وا ندرک  وگخساپ  ناسنا و  یساسا  ياهزاین  هب  هجوت  تکرح ، ییایوپ و  هب  قیوشت  یلبنت ، يراک و  یب  زا  نتشادزاب  دوجوم ، تیعضو 

رتشیب و شالت  اب  یهلا ،) برق   ) لاـمک هب  ندیـسر  يارب  یمدآ  بیترت ، نیدـب  .دـشخب  یم  شزرا  ناـسنا  هب  شیاـهدرکلمع ، ربارب  رد 
.دزیهرپب دوش ، یم  وا  دوکر  بجوم  تفرشیپ و  عنام  هک  يزیچ  ره  یلبنت و  يراک و  یب  زا  دیشوک  دهاوخ  شیاهدرکلمع  زا  تبقارم 

مالسا رد  هک  تسا  يرو  هرهب  نامه  نیا  دنک و  دوخ  زورید  زا  رتهب  ار  دوخ  زور  ره  دهد و  رییغت  ار  دوخ  دوجوم  تیعضو  هجیتن ، رد 

20 ص :
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.دیآ یم  تسد  هب  ناسنا  هب  يراذگ  جرا  اب 

.تسا يرو  هرهب  رد  ناسنا  نداهن  جرا  رگنایب  هک  میزادرپ  یم  يدراوم  حرش  هب  عوضوم  ندش  نشور  يارب  همادا ، رد 

لوحت رییغت و  داجیا  هب  ناسنا  توعد  فلا )

.تسا نارگید  دوخ و  شنیب  رد  ینوگرگد  داجیا  نآ ، هیلوا  يانبریز  مینادـب ، یهدزاب  نیرتشیب  اب  یتیلاعف  باـختنا  ار  يرو  هرهب  رگا 
طیحم دوخ و  راک  تیفیک  تیمک و  رد  دناوت  یم  دوخ  ياسآ  هزجعم  فرگـش و  ییاناوت  يروآون و  تردـق  لیلد  هب  ناسنا  نیقی ، هب 

هجو چـیه  هب  دراد و  یگتـسب  ناسنا  ینورد  شـشوج  هب  لوحت  نیا  مالـسا ، رد  .دـشخب  اقترا  ار  نآ  دروآ و  دوجو  هب  لوحت  فارطا 
، ادـخ تقیقح  رد  ْمِهِـسُْفنَِأب ؛ ام  اوُرِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهّللا ال  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .درادـن  يروتـسد  تیهاـم 

(11: دعر «. ) دنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  ات  دهد  یمن  رییغت  ار  یموق  لاح 

نیدـب مه  نآ  راکهار  .دـناد  یم  جراخ  روتـسد  هلوقم  زا  ار  ناسنا  يراـتفر  ینوگرگد  لوا ، هلحرم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
تیلعف هب  ار  شیوخ  هوقلاب  ياه  ناوت  اهدادعتـسا و  دـناوتب  ات  دـهد  ناـشن  دوخ  زا  راـکتبا  اتـسار  نیا  رد  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  هنوگ 

رگا اریز  یحطـس ؛ ینورب و  هن  دـشاب ، هتـشاد  ینورد  أـشنم  دـیاب  شنیب  رییغت  نیا  مود ، هلحرم  رد  .دـشخب  تینیع  اـهنآ  هـب  دـناسرب و 
، تسا یعمج  لوحت ، نیا  موس ، هلحرم  رد  .دوب  دهاوخن  نآ  رد  يرارمتسا  ماود و  هجیتن ، رد  .تسین  راد  هشیر  دشاب  یحطـس  لوحت ،

(1) .يدرف هن 

شالت ییایوپ و  هب  ناسنا  توعد  ب )

هدنزاس شالت  تمه و  نازیم  ورگ  رد  هعماج ، ره  يدنلبرس  تیقفوم و  زمر  کش ، یب 

21 ص :

ص 7. چ 1 ، ، 1374 هنیمز ، رشن  نارهت ، اه ، قادصم  يرو و  هرهب  نامیپ ، نسح  دیس  - 1
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نیمه هب  .دسانش  یمن  يزرم  دح و  ناسنا ، لماکت  یقرت و  يارب  مالسا  .تسین  نوریب  هدعاق  نیا  زا  مه  یمالـسا  ماظن  .تسا  نآ  دارفا 
الب و : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  ریبعت  نارسخ  تبیصم و  هب  ناسنا  ندنام  دکار  ندزاجرد و  زا  لیلد ،

(1) «. تسین دوجوم  تیعضو  هب  ناسنا  تیاضر  هانگ و  ندرمش  کبس  دننامه  یتبیصم 

رُدَق : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  هدـنزاس  شـشوک  شالت و  ورگ  رد  ناسنا ، تمارک  تفارـش و  شزرا  رگید ، يوس  زا 
یم تسخن  هلهو  رد  ناسنا  هک  تسا  شالت  راک و  وترپ  رد  اریز  (2) تسوا ؛» تمه  هزادنا  هب  سک  ره  شزرا  ُهتَّمِه ؛ ِردَق  یلَع  لُجَّرلا 

شـشوک هب  ار  ناسنا  تحارـص ، هب  میرک  نآرق  .دـنک  تکرح  یهلا  برق  فرط  هب  سپـس  نیمأت و  ار  یگدـنز  هیلوا  ياـهزاین  دـناوت 
(39 مجن : «. ) تسین وا  شالت  لصاح  زج  ناسنا  يارب  هکنیا  یعَس ؛ ام  ّالِإ  ِناْسنِْإلِل  َْسَیل  ْنَأ  َو  : » دیامرف یم  دنک و  یم  توعد 

شالت اب  ات  دروآ  مهارف  يرتسب  دـنک و  هزرابم  دـنک ، یم  دوبان  ار  وا  تیناسنا  هرهوج  هک  دوکر  نوکـس و  اـب  دـیاب  ناـسنا  ور ، نیازا 
مالسا و ردق  یلاع  نایاوشیپ  هریس  شور و  .دسرب  زین  یلاعت ) دشر و   ) شا یساسا  ياهزاین  هب  یگدنز ، هیلوا  ياهزاین  عفر  يارب  دوخ 

تسا شخب  تداعس  ایوپ و  یقرتم ، ینید  مالـسا ، هکنیا  يارب  تسا  يا  هدنز  دنـس  دوخ ، دیفم  هدنلاب و  ياه  تیلاعف  رد  اهنآ  تکرش 
ربماـیپ .دـنک  یم  توعد  ییاـیوپ  شـشوک و  هب  ار  ناـنآ  دوخ ، ناوریپ  يورخا  تداعـس  نیمأـت  ناـج و  حور و  تیوـقت  رب  نوزفا  هک 

يراک تخرد  يزرواشک و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوب  لوغشم  تراجت  ینابش و  هب  اه  لاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب 
.دـندوب هعماج  رد  ییایوپ  تیلاعف و  زا  بسانم  ییوگلا  دوخ ، رادرک  راـتفگ و  اـب  مه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  .تخادرپ  یم 

نیا يایوگ  ریز  ياه  هنومن 

22 ص :

ص 294. ق ، 1400 ه .  هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت : همجرت و  لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  - 1
تمکح 47. هغالبلا ، جهن  - 2
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.تسا بلطم 

دوخ یصخش  هعرزم  رد  تشادَرب و  رد  ینشخ  هماج  تسد و  رد  یلیب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ینابیش  ورمع  یبا 
تسود : » دومرف ترضح  .مهد  ماجنا  ار  امـش  راک  ات  دیهدب  نم  هب  ار  لیب  مدرک : ضرع  .تخیر  یم  شتـشپ  زا  قرع  درک و  یم  راک 

(1) دنک .» لمحت  ار  نآ  جنر  دنیبب و  ار  باتفآ  ترارح  رازآ  شاعم ، ندروآ  تسد  هب  هار  رد  درم  هک  مراد 

ياه مدق  دنک و  یم  راک  دوخ  نیمز  رد  هک  مدـید  ارمالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  دـیوگ : یم  هزمح  نب  یلع  رگید ، یتیاور  رد 
زا هک  یناسک  : » داد خساپ  دیشک ؟ یم  تمحز  نینچ  امش  هک  دنتسه  اجک  راک  نادرم  مدرک : ضرع  .تسا  هدش  قرع  قرغ  شکرابم 

دوخ تسد  اب  مناردپ  مامت  نانمؤمریما و  ادخ و  لوسر  : » دومرف دنتـسیک ؟ اهنآ  مدیـسرپ : .دندرک » یم  راک  دـندوب ، رتهب  مردـپ  نم و 
(2) تسا .» حلاص  نادرم  نالوسر و  ایبنا ، لمع  ندرک ، راک  .دندرک  یم  راک 

ناسنا يداقتعا  ینابم  هب  ار  تیلاعف  شالت و  گنهرف  تیلاعف ، راک و  دروم  رد  دوخ  راتفگ  راتفر و  اب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
.دندز دنویپ 

یلبنت يراک و  یب  اب  هزرابم  ج )

هزرابم هار  زا  هکلب  دشخب ، یم  تّزع  تمارک و  ناسنا  هب  هعماج ، رد  شالت  راک و  گنهرف  جیورت  اب  اهنت  هن  مالسا ، دنمـشزرا  بتکم 
يراـک و یب  زا  يرود  اـب  دـهاوخ  یم  هعماـج  دارفا  زا  لـیلد ، نیمه  هب  .دریگ  یم  یپ  ار  مهم  نیا  یگدوـهیب ، یلبنت و  يراـک ، یب  اـب 

ناماما يراتفر  ياه  هریس  يراتفگ و  ياه  هویش  .دنـشخب  ییاهر  يزور  هیـس  یتخبدب و  زا  ار  دوخ  دنـشاب و  دیفم  هعماج  يارب  یلبنت ،
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  مهم  نیا  رگنایب  مالسلا  مهیلع  موصعم 

23 ص :

ص 120. ج 11 ، ق ،  . 1403ه ثارتلا ، ءایحالاراد  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 1
ص 531. هعیشلا ، لئاسو  ص266 ؛ ج 11 ، راونالاراحب ، ص 147 ؛ یمالسا ، تاراشتنا  ءاضیبلا ، هجحملا  یناشاک ، ضیف  نسحم  - 2
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رود تداعـس  هب  ندیـسر  زا  هداد ، نت  يراک  یب  ییاسآ و  نت  هب  هک  یـسک   » ای (1) تسا » ییاسآ  نت  راک ، تفآ  َُهلاطَبلا ؛ ِلَـمَْعلا  ُهَفآ  »
یب دایز و  باوخ  دـنوادخ  غارِفلا ؛ َهَْرثَک  ِموَّنلا َو  َهَْرثَک  ُضِْغُبی  َّلجَوَّزَع  هّللا  َّنِا  : » دـیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  (2) .تسا »

(3) دراد .» یمن  تسود  ار  يراک 

يزور دنک : یم  لقن  ترضح  نآ  زا  هرارز  .دناد  یمن  بسانم  مه  هعماج  لولعم  دارفا  يارب  ار  يراک  یب  یلبنت و  یتح  ترـضح ، نآ 
دنمتـسم و منک ؛ تراجت  ات  مراد  لام  هن  منک و  راک  ات  مراد  یملاس  تسد  هن  نم  تفگ : تفر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دزن  يدرف 

یب مدرم  زا  و  نک ) يربراب   ) نک راک  رـس  اب  سانلا ؛ ِنَع  ِنغتْـساو  َکِسأَر  یلَع  لمحا  لمِعا َو  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  .مدـنمزاین 
(4) وش .» زاین 

هب دوخ  ياهراک  رد  : » دوش يراددوخ  لبنت  دارفا  هب  دامتعا  زا  هک  دـنک  یم  شرافـس  رتهب  يرو  هرهب  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
يادا دنناوت  یمن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدومرف  هب  انب  هک  تسا  لیلد  نادـب  نیا   (5)« .نکن دامتعا  لاح  یب  لـسک و  مدآ 

(6) ینامزاب .» قح  يادا  زا  یشاب ، لبنت  رگا  اَّقُح ؛ َّدَُوت  َْمل  َْتلِسَک  ْنِا  َو  : » دننک قح 

مرگرس شیاهراک  اب  ار  مدرم  هک  دوب  یکقلد  راک و  یب  صخش  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  یگدنز  نارود  رد  تسا : هدمآ  خیرات  رد 
یم نایز  زور  نآ  زا  لـطاب  لـها  هک  تسا  يزور  دـنوادخ ، يارب  : » دـییوگب وا  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـنادنخ  یم  درک و  یم 

(7) دننیب .»

هب رمک  وا  دنتفگ : .دیسرپ  ملسم  نب  رمع  لاح  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور  روط  نیمه 

24 ص :

ص 162. ج 1 ، یعوضوم ، يدمآ ، ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  همجرت  - 1
.نامه - 2

ص 48. ج 5 ، ، 1350 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  یفاک ، عورف  - . 3
ص 143. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 4

ص 384. ج 2 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  همجرت  - 5
ص 153. یعوضوم ، هحاصفلا  جهن  - 6

ص 290. چ 1 ، ق ،  . 1417ه تثعب ، هسسؤم  مق ، یلاما ، قودص ، خیش  - 7
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دش تحاران  ربخ  نیا  زا  ترضح  نآ  .دنارذگ  یم  تدابع  هب  ار  دوخ  تعاس  مامت  هدیشک و  تسد  تراجت  راک و  زا  هتـسب و  تدابع 
(1) »؟ دوش یمن  باجتسم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  شیاعد  دورن ، راک  لابند  سک  ره  هک  دناد  یمن  ایآ  وا ! رب  ياو  : » دومرف و 

هتفرگ رارق  هیـشاح  رد  تدابع  راک ، هناهب  هب  هزورما  هنافـسأتم  .دـنردان  رایـسب  هک  تسا  يدارفا  نینچ  صوصخم  شنزرـس ، نیا  هتبلا 
یعون هب  دنمـشزرا  تیاور  نیا  لاـح ، ره  هب  .دوـش  یمن  هدـید  یتـسرد  يرو  هرهب  مه  راـک  رد  دراوـم ، زا  يرایـسب  رد  هچرگ  تسا ،

يارب یعون  هب  هک  دوش  یم  هتفریذـپ  یتسه  قلاخ  هاـگرد  رد  یتروص  رد  ناـسنا  ياـه  شیاـین  تداـبع و  یتح  هک  تسا  نیا  رگناـیب 
.دشاب دیفم  هعماج  هداوناخ و  دوخ ،

ناسنا ياهزاین  اه و  هزیگنا  هب  هجوت  د )

یلهاک یتسس و  زا  زیهرپب 

یلفاغ زا  دیآ  دیدپ  یتسس  هک 

جنر درد و  زج  هب  یتسس  دیازن ز 

جنگ (2) هب  ندیسر  یناوت  ششوک  ز 

.دوش نیمأت  دیاب  هک  تسا  يونعم  يدام و  زین  ناسنا  ياهزاین  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هدش  لیکشت  یحور  یمسج و  دعب  ود  زا  ناسنا ،
نیا .دـنک  یم  هجوـت  زین  دارفا  باـختنا  هزیگنا و  هدارا ، هب  لاـمعا ، رهاـظ  رب  نوزفا  یمدآ ، هب  یـشخب  تمارک  يارب  مالـسا  ور ، نیازا 

هرابرد مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دـیازفیب  نآ  ییآراک  رب  دروآ و  دوجو  هب  لوحت  دارفا  لامعا  تیفیک  تیمک و  رد  دـناوت  یم  شرگن ،
؛ ِتایِّنلا ُراِمث  ُلامْعالَا  : » دیامرف یم  لامعا  رد  هزیگنا  ریثأت 

25 ص :

ص 448. لوقعلا ، فحت  - . 1
ص 261. رهوگ ، رازه  - 2
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(2) تسا .» راک  هیاپ  هدارا ، ِلَمَْعلا ؛ ُساسأ  ُهیِّنلَا  : » هک تسا  ناشیا  زا  زین  (1) تساه .» هدارا  هجیتن  اهراک ،

رد ناسنا  هدـننازیگنارب  یهلا و  دـناوت  یم  هک  تسا  هدـش  هتخانـش  ناسنا  تکرح  روتوم  لمع و  هیاپ  ّتین ، دنمـشزرا ، تیاور  نیا  رد 
رثؤم هعماج  دوخ و  يرو  هرهب  رد  یمدآ  تروص ، نیا  رد  نیقی ، هب  .دـیآ  رامـش  هب  یهلا  برق  هب  ندیـسر  يارب  کـین  لاـمعا  ماـجنا 

.دوب دهاوخ 

یلاعتم ياه  هزیگنا  هب  دـنیب  یمن  یترورـض  نیاربانب ، .دراد  رب  رد  هک  تسا  یعفانم  هب  هتـسباو  راک  ره  شزرا  يدام ، ياـه  بتکم  رد 
ياه كرحم  اب  ار  وا  هک  دریذپ  یم  دنک و  یم  هاگن  یکیناکم  متـسیس  نیـشام و  کی  ناونع  هب  ناسنا  هب  ور ، نیازا  .دـنک  هجوت  راک 

یم تلاصا  هچنآ  طقف  دنوش و  یم  ازجم  ناسنا  راتفر  زا  یقالخا  تافص  تاداقتعا و  تهج ، نیمه  هب  .دنک  تیاده  لرتنک و  ینوریب 
(3) .دنک یم  راکنا  ار  دارفا  باختنا  هدارا و  شزرا  شقن و  رتشیب ، هچ  ره  تسوا و  راتفر  دبای ،

یم عیانـص  هیامرـس و  نابحاص  هب  یعفانم  هک  دراد  شزرا  تهج  نادب  هکلب  تسین ، دنمـشزرا  شدوخ  رطاخ  هب  ناسنا  شنیب ، نیا  رد 
دـشاب و ناوتان  هک  یماگنه  یلو  تسا ، دنمـشزرا  زیزع و  ناشیارب  دراد ، ار  نانآ  عفانم  ندرک  هدروآرب  ییاناوت  یتقو  ات  سپ  .دـناسر 

فلاـخم مالـسا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  بلطم ، نیا  هتبلا  .دوش  یم  هداـهن  راـنک  هدوسرف  رازبا  دـننام  دروآ ، دوـجو  هب  یعفاـنم  دـناوتن 
نمـضتم هک  دریذپ  یم  ییاهن  فده  ناونع  هب  ار  دنوادخ  تیاضر  طقف  مالـسا  هک  تسا  نآ  رگنایب  هکلب  تسا ، تلحـصم  ای  تعفنم 

دشر و

26 ص :

، نارهت ثدـحم ، نیـسح  لـالج  دیـس  همجرت : ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  همجرت  حرـش و  يدـمآ ، ینیمی  دـمحم  نب  دـحاولادبع  - 1
ح 1040. ص 291 ، ج 1 ، ، 1373 نارهت ، هاگشناد 

صص 79 و 260. نامه ، - 2
صص 122 و 123 اه ، قادصم  يرو و  هرهب  - 3
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لامک دـشر و  هار  رد  هک  دـنک  یم  مرگلد  ار  نانآ  اه ، ناسنا  باختنا  هدارا و  تین ، هب  هجوت  اب  مالـسا ، عقاو  رد  .تسا  ناـسنا  لاـمک 
.دشاب رثؤم  زین  هنیهب  تمدخ  هضرع  دیلوت و  رد  دناوت  یم  يونعم ، راثآ  رب  نوزفا  رما  نیا  .تسا  یساسا  زاین  کی  هک  دنرادرب  ماگ 

راک هب  دشابن  اوقت  صالخا و  وچ 

راگدرورپ لوبقم  تسین  لمع 

لمع حور  كاپ ، ّتین  دوب 

لغد يا  زیزع  ناج  رب  تسا  مسج  هن 

هاپـس ناوارف  ياه  يرباربان  دوجو  اب  سدقم  عافد  مالـسا و  ردص  ياه  گنج  رد  ناناملـسم  ياه  يزوریپ  هب  ناوت  یم  هنیمز ، نیا  رد 
.درک هراشا  رفک  مالسا و 

ناسنا ندوب  وگخساپ  ه )

، دنتـسه لوئـسم  وگخـساپ و  نارگید  دوخ و  تشونرـس  ربارب  رد  همه  درادن و  دوجو  یتیلوئـسم  یب  درف  چـیه  یمالـسا ، گنهرف  رد 
هرابرد همه  دیرگتیاعر و  امـش  همه  ِهتَّیعَر ؛ ْنَع  ٌلوئـسم  مُکلُک  ٍعار َو  ْمُُکلُک  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچ 

(1) «. دیتسه وگخساپ  مومع )  ) تیعر

تـصرف اه و  تمعن  لابق  رد  ناسنا  هکلب  دوش ، یمن  طوبرم  نارگید  دوخ و  تشونرـس  هب  اهنت  ییوگخـساپ ، تساوخزاـب و  نیا  هتبلا 
ٍِذئَموَی َُّنلئُْـسَتل  َُّمث  : » دیامرف یم  نینچ  اه  تمعن  تساوخزاب  هرابرد  دنوادخ  .تسا  لوئـسم  هداهن ، وا  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  زین  ییاه 

(8: رثاکت «. ) دش دهاوخ  هدیسرپ   [ نیمز يور   ] تمعن زا  هک  تسا  زور  نامه  رد  سپس  میعَّنلا ؛ ِنَع 

یم هتخیگنارب  شدوجو  رد  ابیز  هزیگنا  ساسحا و  نیا  اه ، تمعن  اـه و  تصرف  ربارب  رد  ندوب  وگخـساپ  هب  ملع  اـب  یمدآ  کـش ، یب 
اه تمعن  زا  یگدنز  رد  دشوکب  هراومه  هک  دوش 

27 ص :

ص 325. چ 12 ، ، 1383 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، یعوضوم ، هحاصفلا  جهن  همجرت  ینباکنت ، دیرف  یضترم  - . 1
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رد تروـص ، نیا  رد  .دریگ  هرهب  هنیهب  تروـص  هب  نارگید  دوـخ و  تشونرـس  دوـبهب  تـمعن و  قلاـخ  ياـضر  هار  رد  اـه  تـصرف  و 
دارفا نارگید ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دـناوت  یم  نمؤم  ناسنا  لاـثم ، يارب  .دـنیب  یم  ار  شدرکلمع  بولطم  هجیتن  ترخآ ،

.دزرو تکراشم  اهنآ  تشونرس  دوبهب  رد  ای  دراد  زاب  هدوهیب  ياه  فرصم  اه و  يراک  فارسا  اه ، هانگ  يرایسب  زا  ار  هعماج 

هدش لیاق  تیمها  وا  تشونرس  يارب  هداهن و  جرا  ناسنا  هب  شدرکلمع ، ربارب  رد  یمدآ  ندرک  لوئسم  وگخساپ و  اب  مالـسا  عقاو ، رد 
ایند رد  وا  تداعس  ببـس  ات  دربب  ار  بولطم  يرادرب  هرهب  تیاهن  دوخ  يدوجو  ياه  هیامرـس  زا  ناسنا  دراد  تسود  ور ، نیازا  .تسا 

مهیلع موصعم  نایاوشیپ  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  دـهاوخ  راذـگرثا  زین  هعماج  يرو  هرهب  رد  راک  نیا  .دوش  ترخآ  رد  شا  يراگتـسر  و 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنشاب  وگخساپ  نآ  ربارب  رد  هک  دندرک  یم  قیوشت  يروما  هب  ار  مدرم  هراومه  مالسلا 

(1) يوش .» یم  وگخساپ  لوئسم و  شلابق  رد  هک  هد  ماجنا  ار  يراک  هراومه  ٌلوئسَم ؛ ُْهنَع  َْتنأ  اِمب  ًالُوغْشَم  ْنُک  »

نامز رمع و  زا  بسانم  يریگ  هرهب  . 2

هراشا

هقیقد اه ، هیناث  ردق  دیاب  ور ، نیازا  .تسا  يرو  هرهب  رد  یمهم  لماع  یگدنز ، ياه  تصرف  رمع و  زا  بسانم  يریگ  هرهب  مالسا ، رد 
يارب کش ، یب  .درب  اهنآ  زا  ار  هدافتـسا  تیاهن  تسناد و  ار  رمع  ياه  هظحل  همه  اه و  لاس  اه ، هام  اه ، هتفه  اهزور ، اه ، تعاس  اه ،

مهم هب  ثحبم  نیا  رد  .میتسه  یبسانم  ياهراکهار  دـنمزاین  اهنآ ، زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  دنمـشزرا و  ياه  هظحل  نیا  ندیـشک  دـنب  هب 
.میزادرپ یم  اهراکهار  نیا  نیرت 

تقو شزرا  تخانش  فلا )

ماما هک  تسا  نآ  شزرا  تخانش  تقو ، تمعن  زا  هنیهب  هدافتسا  يارب  لماع  نیتسخن 

28 ص :

ح 7143. ص 601 ، ج 4 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  - . 1
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یم تمینغ  ار  دوخ  تصرف  يرما  ره  رد  دشاب ، حیحـص  لقع  رگا  : » دیامرف یم  دناد و  یم  يدنمدرخ  هناشن  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع 
زا سپ  تقو  .تسا  ینیزگ  ياج  لباق  تقو ، رمع و  تمعن  زا  ریغ  دـنوادخ ، ياه  تمعن  همه  هک  تسا  لـیلد  نادـب  نیا   (1) «. درامش

.دوش یمن  ناربج  ندش ، عیاض 

نامگ یب  باحّـسلا ؛ َّرَم  ّرُمَت  َصَرُْفلا  ّنِا  : » دیامرف یم  تسا و  هدرک  هیبشت  ربا  رذگ  هب  ار  نامز  رذـگ  تعرـس  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما 
، دراذـگ ياجرب  هودـنا  ناسنا  يارب  دورب و  تسد  زا  اه  تصرف  هکنآ  زا  شیپ  ور ، نیازا   (2) «. تسا رذگ  دوز  ربا  دـننامه  اه  تصرف 
هک نانچ  دادن ؛ تسد  زا  یتحار  هب  ار  نآ  درمـش و  تمینغ  ار  مَد  تسا  رتهب  راک  نیا  يارب  .درک  ار  يرادرب  هرهب  تیاهن  اهنآ  زا  دـیاب 

: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

يوس هب  سپ  .تسا  تمینغ  تزورما  تقو و  یلو  تسین ،] مولعم   ] تسا تمهت  دروم  مه  هدـنیآ  دـنور و  نیب  زا  وت  هتـشذگ  راگزور 
.ینک (3) نانیمطا  ترمع  نارود  نامز و  هب  هکنیا  زا  زیهرپب  تخس  راذگم و  تسد  زا  تسا  نکمم  هک  یتصرف  باتشب و  نآ 

يا : » دـیامرف یم  هللا  همحر  رذوبا  هب  یـشرافس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  مالـسا  رد  تقو  شزرا 
قیقد و تصرف ، رمع و  زا  يریگ  هرهب  رد  دـیاب  هک  یتسار  هب  (4) شاـب .» دوخ  تورث  لوپ و  زا  رت  صیرح  دوخ  رمع  دروم  رد  رذوبا ،
سدـقم و هفیظو  رمع ، تصرف و  زا  یـسانشردق  ور ، نیازا  .میرادـنپ  یم  اـم  هـک  تـسا  نآ  زا  شیب  تـقو  شزرا  اریز  دوـب ؛ صیرح 

دنناوت یم  دـنریگ ، هرهب  نآ  زا  دنـسانشب و  ار  نآ  شزرا  یعامتجا ، ای  يدرف  تروص  هب  هچ  هعماـج ، دارفا  رگا  هک  تسا  يدنمـشزرا 
.دنوش نومنهر  لماکت  يوس  هب  دنزاس و  رو  هرهب  ار  هعماج  دوخ و 

29 ص :

ح 7579. ص 112 ، ج 5 ، نامه ، - 1

ح 3598. ص 573 ، ج 2 ، نامه ، - 2
ح 9840. ص 140 ، ج 6 ، نامه ، - . 3

،1 چ ص 527 . ق ، 1414 ه .  هفاقثلا ، راد  مق ، یلاما ، یسوط ، خیش  - . 4
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يراذگ فده  ب )

زا تقو ، شزرا  تشاد  ساپ  اب  ات  تسا  یگدنز  ریسم  رد  بولطم  نشور و  ياه  فده  باختنا  نامز ، يارب  يراذگ  فده  زا  روظنم 
زا یسانشردق  دروم  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  یمالـسا ، فراعم  رد  هکنیا  بلاج  .دوش  يریگ  شیپ  نآ  يورزره  فالتا و 
یم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نایقتم  يالوم  .دنا  هدومرف  نییبت  دوخ  ناوریپ  يارب  مه  ار  نامز  يرو  هرهب  فادها  اه ، تصرف 

: دیامرف

هب هدرک ، ناتقیوشت  دنداد و  نامرف  نآ  ینادابآ  هب  ار  امش  هک  دیباتشب  ییاه  هناخ  ندرک  دابآ  يوس  هب  سپ  دنک ! تمحر  ار  امش  ادخ 
هک دیریگ  هرانک  ینامرفان  نایصع و  زا  هدینادرگ و  مامت  دوخ  رب  تماقتسا  ربص و  اب  ار  ادخ  ياه  تمعن  .دنا  هدرک  توعد  نآ  يوس 
یم ناباتـش  یمدآ  رمع  رد  اه  لاس  لاس و  رد  اه  هام  هام و  رد  اهزور  زور و  رد  اه  تعاـس  هنوگچ  هو ! .تسا  کـیدزن  زورما  هب  ادرف 

(1) درذگ !؟

نادـب هک  تسین  ینیقی  و   ) تسا مهتم  زین  نآ  هدـنام  یقاـب  هتفر و  هتفاـی و  لاـقتنا  یتـسه ) نآ  رد  هک   ) وت زور  هتـشذگ  هک  یتـسار  هب 
.رامش (2) تمینغ  راک  ماجنا  هب  یتسه ، نآ  رد  هک  ار  یتقو  تروص ، نیا  رد  هن .) ای  یسرب 

هار رد  یهلا  ياه  تمعن  زا  هنیهب  هدافتـسا  ترخآ ، نتخاس  دابآ  تسرد ، ياهراک  ماجنا  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هاگدید  زا 
دنمـشزرا ياه  تصرف  رمع و  يرو  هرهب  فادها  زا  رگید ، دنمـشزرا  فدـه  موهفم و  اه  هد  تصرف و  ندرمـش  تمینغ  وا ، تیاضر 

.تسا نآ 

ینارذگ و شوخ  هجیتن  ای  اه  ناسنا  تلاطب  فالتا و  لوصحم  هجو  چیه  هب  یناسنا ، عماوج  لماکت  تفرـشیپ و  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
تـسا یفدـهاب  هدارا و  اب  ياه  ناسنا  یگتـشذگ  دوخ  زا  شالت و  راـک و  لوصحم  هراومه  هکلب  تسین ، هدوبن و  زور  بش و  شدرگ 

نیا رد  .دنریگ  هرهب  يا  هتسیاش  تروص  هب  رمع  ياه  تصرف  زا  دنا  هدش  قفوم  هک 

30 ص :

ص 371. هبطخ 189 ، چ 3 ، ، 1379 نامقل ، رشن  مق ، یتشد ، دمحم  همجرت : هغالبلا ، جهن  - 1
ص 276. ج 2 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  همجرت و  - 2
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هب نتفر  ماگنه  ار  ییایلاتیا  يوسنارف و  نابز  ینروب ، رتکد  دنا : هتـشون  لاثم  يارب  .دـشابن  فطل  زا  یلاخ  ییاه  هنومن  رکذ  دـیاش  هراب 
ار ایند  خیرات  رتلاورس ، .دروآ  دوجو  هب  نادنز  هار  رد  ار  ناتـسلگنا  تایبدا  راکهاش  ومرک ، نبار  .تفرگ  دای  نآ  زا  تشگزاب  هرادا و 

توقاـی .تشون  رگید  راـمیب  هناـخ  هب  يراـمیب  هناـخ  زا  نتفر  هار  رد  ار  شراـثآ  زا  یکی  ندروک ، ندراـم  رتـکد  .تشوـن  نادـنز  رد 
زا توقای  .داتـسرف  یم  فلتخم  ياهرهـش  هب  یتراجت  ياـهراک  يارب  ار  وا  يومح ، رگـسع  شباـبرا ، هک  دوبن  شیب  يا  هدرب  يومح ،

ناونع اب  ار  اه  تشاددای  نآ  اهدعب  .درک  یم  تشاددای  هعلاطم و  تقد  هب  دید ، یم  هک  ار  ییاهرهش  تیعضو  درک و  هدافتسا  تصرف 
.دناسر (1) تبث  هب  ناهج  ریهاشم  راموط  رد  ار  دوخ  مان  درک و  رشتنم  نادلبلا  مجعم 

نامز تیریدم  يزیر و  همانرب  ج )

يریگ هرهب  يارب  حیحـص  قـیقد و  يزیر  هماـنرب  هکلب  تسین ، یلاـم  يداـصتقا و  يراـیعم  اـهنت  يرو ، هرهب  مالـسا ، ینغ  گـنهرف  رد 
هب .دراد  فده  هب  ندیسر  رد  یساسا  یـشقن  نامز ، يزیر  همانرب  تیریدم و  ور ، نیازا  .تسا  یگدنز  رمع و  هظحل  هظحل  زا  بسانم 

هرابرد مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  .دراد  دوجو  نآ  دروم  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  يدنمشزرا  نانخـس  لیلد ، نیمه 
: دیامرف یم  هنازور  يزیر  همانرب 

مه يارب  یتعاس  یناگدنز ؛ شاعم  راک و  يارب  یتعاس  ادخ ؛ اب  تاجانم  يارب  یتعاس  دشاب : تعاس  راهچ  ناتنامز  تقو و  ات  دیشوکب 
امش يارب  دنزرو و  صالخا  امش  هب  ابلق  دننک و  یفرعم  دننایامنب و  ار  امش  ياه  بیع  هک  دامتعا  دروم  صاخـشا  ناردارب و  اب  ینیـشن 

ماجنا يارب  دـیناوت  یم  تعاس  نیا  رد  .دـینک  تولخ  لالح  ياه  تذـل  يارب  دیـشاب و  هدوسآ  غراف و  زین  یتعاس  دـننک و  يزوس  لد 
.دیوش (2) رتاناوت  رگید  فیاظو 

هبنج زا  دناوت  یم  ناسنا  نآ ، ماجنا  تروص  رد  هک  دوش  یم  روآدای  هنازور  یصخش  روما  رد  ار  يزیر  همانرب  ترورـض  ثیدح ، نیا 
تروص هب  یگدنز  يونعم  يدام و  ياه 

31 ص :

.179 صص 177 _  چ 3 ، ، 1380 رحس ، هاگ  مق ، ناگرزب ، تیقفوم  زمر  هداز ، یقاب  اضر  - 1
ص 433. لوقعلا ، فحت  - . 2
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تحارتسا نارگید و  اب  ینیـشن  مه  تدابع ، راک ، هب  دـیاب  ار  زور  هنابـش  ياه  تعاس  زا  رادـقم  هچ  هکنیا  .دـنک  يرادرب  هرهب  بولطم 
.دوش یم  میظنت  دارفا  يدوجو  تیفرظ  زاین و  ساسا  رب  تخادرپ ،

رد هکنیا  رگید  هتکن  .درک  هنیهب  يرادرب  هرهب  ناوت  یم  تقو  زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  لادـتعا  تیاـعر  روـما ، همه  رد  مهم  هتکن 
هام و ره  هتفه و  زا  زور  ره  زور ، زا  تعاس  ره  اریز  دراد ؛ یـصاخ  تیمها  نامز  ندوب  دیفم  تیعقوم و  تخانـش  نامز ، يزیر  همانرب 
، تدابع تحارتسا ، دـننام  يدرف  روما  لاثم ، يارب  .تسا  دـیفم  یـصاخ  راک  يارب  ینامز  ره  .درادـن  یناـسکی  شزرا  لاـس  زا  لـصف 

هرهب دـنناوت  یم  نامز  نآ  رد  ور ، نیازا  .دـنرت  بسانم  ییاه  نامز  رد  یگلمج  تیلاعف ، راک و  یگزیکاپ و  هعلاطم ، شزرو ، شیاین ،
.دنشاب هتشاد  يرتشیب  يرو 

یب هناشن  ار  نآ  رد  گنرد  باتـش و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  دنمـشزرا  يّدـح  هب  مالـسا  رد  ناـمز  زا  عقوم  هب  يرادرب  هرهب 
«. تسا يدرخ  یب  زا  تصرف  ندروآ  تسد  هب  زا  سپ  یتسـس  راک و  هب  ییاناوت  زا  شیپ  باتـش  : » دـیامرف یم  تسا و  هتـسناد  يدرخ 

يراک زور  ره  اریز  هدـب ؛ ماجنا  زور  نامه  رد  ار  زور  ره  راـک  : » دـیامرف یم  دوخ  ناـمز  رد  راـک  ماـجنا  هراـبرد  ناـشیا  نینچمه  (1)
(2) دراد .» دوخ  هب  صوصخم 

نامز و يارب  بسانم  يزیر  همانرب  ناـهج ، ناگتـسجرب  نید و  ناـگرزب  تیقفوم  ياـهزمر  نیرت  یـساسا  زا  یکی  هک  مینکن  شومارف 
: دنا هتشون  ناشیا  هرابرد  هک  نانچ  دیامن ؛ یم  قفوم  رایسب  نامز  زا  يریگ  هرهب  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .تسا  هدوب  اه  تصرف 

ار ناشراک  لمعلا  روتـسد  ور ، نیازا  .دندوب  هدرک  كرد  راکدوخ  کیتاموتا و  تعاس  تروص  هب  ار  ناشیا  یگدنز  ماما ، لزنم  لها 
دیاب ینامز  هچ  دنوش ، یم  رادیب  یتعاس  هچ  دنباوخ ، یم  یتعاس  هچ  ماما  هک  دنتـسناد  یم  اقیقد  .دندرک  یم  میظنت  ماما  راک  يور  زا 

رد ماما  هک  یماگنه  .دنیآ  یم  نوریب  تاقالم  يارب  یعقوم  هچ  دنروخب و  ياچ 

32 ص :

ص 715. تمکح 363 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  - . 1
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هب یتعاس  هچ  ماما  هک  دنتسناد  یم  اقیقد  اهنآ  .دندرک  یم  میظنت  ماما  راک  يور  زا  ار  دوخ  ياه  تعاس  بالط  دنتشاد ، تماقا  فجن 
:[ دیوگ یم  مه  بالط  زا  یکی   ] (1) .دندش یم  رضاح  سرد  هب  یتعاس  هچ  رد  ای  هتفر  مرح 

تعاس مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  مرح  تعاس  هبرقع  .دوب  هدمآ  شیپ  تعاس  فالتخا  الضف  بالط و  زا  يا  هدع  نیب  فجن  رد  یبش 
دراو هلبق  رد  زا  ماما  ترـضح  هرکاذـم ، لاح  نامه  رد  .تشاد  فالتخا  هقیقد  ود  نایاقآ  تعاـس  اـب  داد و  یم  ناـشن  ار  هقیقد   30/2

(2) .تسا بش  هقیقد  تعاس 30/2  نالا  دینک ، نازیم  ار  ناتیاه  تعاس  تفگ : دیتاسا  زا  یکی  دندش و  نحص 

، دـش یم  سرد  تقو  هک  نیمه  دنتـشاد و  راک  رـس و  باتک  اب  تاظحل  نیرخآ  ات  دـنربب ، فیرـشت  سرد  يارب  هکنیا  زا  لـبق  ناـشیا 
.دندش یم  سرد  مزاع  تعرس  اب  دندش و  یم  دنلب  هلصافالب 

فرـص ماگنه  ات  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  هلـصاف  رد  هک  يروط  هب  درذگب ؛ هدوهیب  شرمع  زا  هقیقد  دـنچ  یتح  تشاذـگ  یمن  ماما 
اهراگنربخ هک  یماگنه  مه  هبحاصم  عقوم  رد  زین  .درک  یمن  فلت  هدوهیب  ار  هقیقد  ود  زا  رتمک  ِنامز  نیا  دـناوخ و  یم  نآرق  راـهان ،

همانرب زا  یملیف  ناردارب ، سیراـپ ، رد  اـهزور  زا  یکی  رد   (3) .دوش فلت  شتقو  تشاذگ  یمن  دـننیچب ، ار  ناشلیاسو  دنتـساوخ  یم 
، تسا هدامآ  ماش  دش  هتفگ  ماما  هب  .دننیبب  ار  ملیف  ماش ، زا  دعب  مییوگب  ماما  هب  دـندرک  داهنـشیپ  هسنارف و  دـندوب  هدروآ  بالقنا  ياه 

.تسا (4) هدنام  ماش  هب  هقیقد  هد  الاح  دومرف : درک و  هاگن  تعاس  هب  ناشیا  یلو 

یم هار  رد  یـسک  رگا  هک  تشاد  تیـساسح  تقو  يارب  ردـق  نآ  ناـشیا  .دـش  یم  عورـش  حبـص  تـشه  تعاـس  [ ماـما  ] حبـص سرد 
خـساپ نتفر ، هار  نیح  ناشیا  دسرب و  دـصقم  هب  رترید  هک  دزاس  فقوتم  ار  ناشیا  تسناوت  یمن  دـنک ، تبحـص  هل  مظعم  اب  تساوخ 

.دومرف (5) یم  ار  اه  شسرپ 

: دنا هتشون  تناک  لئوناما  یناملآ ، روهشم  فوسلیف  هرابرد  نینچمه 

هناخ زا  اپ  تسد ، هب  اصع  هک  یماگنه  .تشاد  ینّیعم  تقو  وا  ندز  مدق  تحارتسا و  سیردـت ، نتـشون ، ندروخ ، اذـغ  ندـش ، رادـیب 
، تسا فورعم  فوسلیف  هاگشدرگ  هب  نونکا  هک  نوفزیز  نابایخ  يوس  هب  داهن و  یم  نوریب 

33 ص :

ص 186. ناگرزب ، تیقفوم  زمر  - . 1
ص 188. نامه ، - . 2

ص 172. نامه ، کن : - . 3
ص 187 نامه ، - . 4

ص 186. نامه ، - . 5
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.تسا (1) مین  هس و  تسرد  تعاس  هک  دنتسناد  یم  ناگیاسمه  تفر ، یم 

دنک میظنت  میسقت و  نامز  ندوب  بسانم  ظاحل  زا  ار  دوخ  روما  ییاهوگلا ، نینچ  یگدنز  نداد  رارق  قشمرس  اب  دیاب  ناسنا  کش ، یب 
زاب دشاب ، مه  راکرپ  دنم و  ناوت  هزادنا  ره  ناسنا  نآ ، نودب  تسا و  تیقفوم  طرش  يزیر  همانرب  دروم ، نیا  رد  .دربب  يرتشیب  هرهب  ات 

هعماج و دارفا  کت  کت  تاقوا  هب  مزال  يراذـگ  شزرا  بسانم و  يزیر  هماـنرب  مظن و  اـب  .دـسرب  دوخ  ياـهراک  همه  هب  دـناوت  یمن 
هبال رد  زور  ره  هک  ییاه  نامز  زا  ناوت  یم  مدرم ، تاقوا  نتخاـس  فلت  لاـبق  رد  اـه  ناـمزاس  اـهداهن و  ندرک  وگخـساپ  روط  نیمه 

هرهچ تفرگ و  راک  هب  هعماج  یگدنزاس  ریـسم  رد  ار  اهنآ  درک و  يریگولج  دور ، یم  زره  حیحـصان  تیریدـم  اه و  یمظن  یب  يال 
.داد رییغت  يرو  هرهب  دوبهب  هار  رد  ار  نآ 

درکلمع هبساحم  د )

نودب یلو  تسا ، نامز  تیریدم  یلـصا  ياه  طرـش  زا  نامز ، رد  يرو  هرهب  هب  ندیـسر  يارب  شالت  يزیر و  همانرب  يراذگ ، فدـه 
مظاک یسوم  ماما  .دنک  یگدیسر  شیوخ  باسح  هب  زور  ره  هک  تسا  یسک  یعقاو  ناملـسم  .تسین  لماک  يریگ  هزادنا  هبـساحم و 

(2) تسین .» ام  زا  دسرن ، نتشیوخ  باسح  هب  زور  همه  هک  یسک  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

اب رت و  مهم  ياهراک  دیـشوک  دـیاب  تسا ، زیچان  رمع  مایا  اه و  تصرف  رذـگ  يازا  رد  هتفرگ  ماجنا  تامدـخ  اهراک و  شزرا  هچرگا 
مالـسلا هیلع  یلع  ماـما  .دور  یم  تسد  زا  مهم  ياـهراک  ماـجنا  تصرف  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  داد ؛ رارق  تیولوا  رد  ار  رت  شزرا 

(3) دهد .» یم  تسد  زا  ار  رت  مهم  راک  دزادرپب ، تسین ، مهم  هچنآ  هب  هک  ره  : » دیامرف یم 

شالت مامتها و  دوش و  یم  راکشآ  توق  فعض و  طاقن  درکلمع ، هبساحم  اب  کش ، یب 

34 ص :

ص 194. نامه ، - . 1
ص559. ج 5 ، چ 3 ، هوسا ، مق ، يا ، هرمک  هوک  رقاب  دمحم  حرش : یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - . 2

ح 8520. ص 312 ، ج 5 ، يدمآ ، ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  - 3
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يرو هرهب  رد  اهزور  هسیاقم  نامز و  يریگ  هزادنا  اب  هبساحم  تسا  راوازـس  زین  .تفریذپ  دهاوخ  ماجنا  رتهب  يرو  هرهب  يارب  يرتشیب 
: دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  نآ  دنمشزرا  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  زاغآ 

رتدب شمود  زور  هک  ره  تسا و  تخب  کین  دشاب ، رتهب  شمود  زور  سک  ره  .تسا  راک  نایز  دشاب ، يواسم  شزور  ود  هک  یـسک 
یگدنز زا  رتهب  گرم  یصخش ، نینچ  يارب  هدرک و  لوزن  دنیبن ، شدوخ  رد  یتفرشیپ  سک  ره  .تسا  رود  دنوادخ  تمحر  زا  دشاب ،

.تسا (1)

نامه نیا  دـشاب و  زورما  زا  رتهب  شیادرف  زورید و  زا  رتهب  شزور  ره  دـشوکب  دـیاب  نامز ، زا  يرگباسح  ماقم  رد  ناملـسم  عقاو ، رد 
رارق هبـساحم  دروم  هکنیا  زا  شیپ  ناسنا  تسا  رتهب  ور ، نیازا  .تفای  تسد  نآ  هب  ناوت  یم  يرگباسح  اب  هک  تسا  لـماک  يرو  هرهب 

اه و هام  اه ، هتفه  اهزور ، مامت  دوش و  زاغآ  زور  ود  هسیاقم  زا  هبـساحم  نیا  هک  رتهب  هچ  .دـنک  یگدیـسر  شباـسح  هب  دوخ ، دریگ ،
.دریگرب رد  ار  رمع  ياه  لاس 

تمعن زا  هنیهب  هدافتسا  . 3

هراشا

هراب نیا  رد  نآرق  .تسا  هداد  رارق  رشب  تمدخ  رد  یتسه  قلاخ  هک  تسا  يرامـش  یب  تاناکما  اه و  تمعن  زا  راشرـس  یتسه  ناهج 
رد رگا  .دیـشخب  امـش  هب  دیتساوخ  هچ  ره  زا  و  آَهوُصُْحت ؛ ال    ِ هّللا َتَمِْعن  اُوّدُعَت  ْنإ  ُهُوُمْتلَأَس َو  اَم  ِّلُک  نِم  مُکیتأ  َو  : » دیامرف یم  نینچ 

(34 میهاربا : «. ) دیروآرد رامش  هب  ار  نآ  دیناوت  یمن  دییآرب ، ادخ  تمعن  شرامش  ددص 

دیاب ور ، نیا  زا  .تسین  باسح  یب  یلو  دریگ ، یمربرد  ار  يونعم  يدام و  ياهزاین  همه  تسا و  رامـش  یب  یهلا  ياـه  تمعن  هچرگا 
تمعن زا  هنیهب  يریگ  هرهب  ياه  هویش  هب  مالسا  ینامسآ  ياه  هزومآ  رد  هتبلا  .تفرگ  هرهب  نآ  زا  هعماج  دوخ و  حالص  ریخ و  هار  رد 

.میزادرپ یم  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  هراشا  اه 

35 ص :

ص 326. ج 2 ، ثیدحلا ، ص 766 ؛ یلاما ، - . 1
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تمعن زا  یسانشردق  فلا )

تمعن ناسنا ، هک  تسا  ریذـپ  ناکما  یتروص  رد  راک  نیا  هتبلا  .تسا  تمعن  یـسانشردق  تمعن ، زا  هدافتـسا  رد  مهم  لئاسم  زا  یکی 
یلع ماما  .تسا  یهلا  روتـسد  ندناسر  لامک  هب  تمعن ، يرازگرکـش  عقاو ، رد  .درب  راک  هب  هتـساوخ  تمعن  بحاص  هک  هنوگ  نآ  ار 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

تسد زا  ياه  تمعن  دزاس و  رادیاپ  يرازگرکـش  اب  ار  دوجوم  ياه  تمعن  هک  تسا  یـسک  اه  تمعن  دروم  رد  مدرم  نیرت  بای  ماک 
.دنادرگزاب (1)س ییابیکش  اب  ار  هتفر 

.دراد یپ  رد  ار  ینمااـن  رقف و  نآ ، هب  یهجوت  یب  تسا و  يداـصتقا  دـشر  لـماع  يزور و  یگداـشگ  بجوم  تمعن ، زا  یـسانشردق 
ار امـش   [ تمعن ، ] دینک يرازگ  ساپـس  رگا  ٌدیدََشل ؛ یباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیزَأل َو   َ ُْمتْرَکَـش ِْنَئل  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق 

(7: میهاربا «. ) دوب دهاوخ  تخس  نم  باذع  نیقی ، هب  دینک ، یساپسان  رگا  درک و  مهاوخ  نوزفا 

يزور دـندرب و  یم  رـس  هب  شیاـسآ  رد  شلها  هک  دـنز  یم  لاـثم  ار  يا  هیرق  تساـه ، تمعن  هروس  هک  لحن (2) هروس  رد  دـنوادخ 
هچنآ يازس  هب  مه  دنوادخ  دندرک و  یساپسان  اه  تمعن  زا  هدافتسا  رد  اهنآ  كدنا  كدنا  .دیسر  یم  اج  همه  زا  یناوارف  هب  شمدرم 

.دناشوپ نانآ  هب  ار  یگنشت  یگنسرگ و  سابل  دندرک ، یم 

یمن یتسرد  هدافتسا  اهنآ  زا  هتسنادن  هتـسناد و  هک  دراد  دوجو  یناوارف  عبانم  اه و  تمعن  مه  ام  یمالـسا  هعماج  رد  رـضاح  لاح  رد 
هدایز فارـسا ، زا  مود ، هلحرم  رد  میـسانشب و  رتهب  ار  عباـنم  اـه و  تمعن  نیا  شزرا  تسا  مزـال  تسخن ، هلحرم  رد  ور ، نیازا  .مینک 

.میزیهرپب دنتسه ، از  بیسآ  رصانع  زا  هک  تمعن  زا  تسردان  هدافتسا  هنوگ  ره  يور و 

36 ص :

ص 20380. ج 3 ، ثیدحلاراد ، مق ، یخیش ، اضر  دمحم  همجرت : همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1
.112 لحن : - . 2
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ماود دبای  رکش  زا  تمعن  ار  وت 

مامت یهلا  فطل  وت  رب  دوش 

لاوز درآ  هک  یساپسان  نکم 

لام هب  هاج و  هب  تمعن ، هب  زان و  هب 

تمعن زا  يریگ  هرهب  يارب  یبای  صصخت  يزومآ و  شناد  ب )

تسردان هدافتسا  لیالد  همه  اریز  تسا ؛ تمعن  زا  يریگ  هرهب  حیحص  ياه  هویش  زا  یکی  مزال ، صـصخت  شناد و  ندروآ  تسد  هب 
تاناکما و اه ، تصرف  اه ، تمعن  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  رد  تسا  نکمم  هاگ  .تسین  نآ  زا  هدافتـساءوس  ای  فارـسا  تمعن ، زا 
رد .دریگب  یفاو  یفاک و  هرهب  اهنآ  زا  دناوتن  مزال ، صصخت  نتشادن  یهاگآان و  لیلد  هب  ناسنا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یناوارف  عبانم 
یم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  هدمآ  رامش  هب  راک  یلصا  ياه  طرش  زا  هدش و  یفاک  هجوت  مهم  عوضوم  نیا  هب  مالسا 

یهاگآ دـنمزاین  نآ  ماجنا  رد  هکنیا  رگم  تسین  يراـک  تکرح و  چـیه  ٍهَفِْرعَم ؛ یِلا  اـهیف  ٌجاـتُْحم  َْتنَا  ّـِالا َو  ٍهَکَرَح  ْنِم  اـم  : » دـیامرف
(2) دراد .» تسود  ار  نیما  يا و  هفرح  ناسنا  لجوّزع ، دنوادخ  : » دیامرف یم  زین   (1)« .یشاب

دنچ شیازفا  يارب  اـه  ناـمزاس  نیب  یهجوـت  لـباق  تباـقر  تـسا ، داـیز  نارظن  بحاـص  ناصـصختم و  دادـعت  هـک  ییاـهروشک  رد  »
ثعاب تیاهن ، رد  دبای و  شیازفا  اهروشک  نیا  رد  اه  يروآون  نازیم  ات  دوش  یم  بجوم  رما  نیمه  .دراد  دوجو  يرو  هرهب  يدـصرد 

نوگانوگ ياه  هنیمز  رد  یملع  ياهدرواتـسد  تاعالطا و  نیرخآ  اهروشک ، نیا  رد  رگید ، يوس  زا  .دوش  يرو  هرهب  حطـس  شیازفا 
راک هب  نامزاس  دوخ و  يرو  هرهب  شیازفا  تهج  ات  دریگ  یم  رارق  ناسانشراک  رایتخا  رد  تلوهس  هب  عبانم  تاناکما و  زا  يریگ  هرهب 

(3) «. دنریگ

دهاوخن ینامیشپ  زج  يا  هجیتن  هاگآان ، دارفا  هب  عبانم  تاناکما و  ندرپس  نیقی ، هب 

37 ص :

ص 171. لوقعلا ، فحت  - . 1
ص 113. ج 5 ، یفاک ، - . 2

ص 16. چ 3 ، ، 1380 راهب ، شیاریو ، رشن  نارهت ، يرو ، هرهب  یسانش  ناور  یچتعاس ، دومحم  کن : - . 3
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هک تسا  نآ  زا  شیب  شا  يراک  هاـبت  دـنک ، راـک  هتـسنادن  هک  ره  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ناـنچ  تشاد ؛
(1) دنک .» تسرد 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  .دراد  يرترب  دریگ ، تروص  ینادان  اب  هک  يرایـسب  راک  رب  تریـصب  اب  ِكدـنا  راک  مالـسا ، رد  لـیلد ، نیمه  هب 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و 

.نآ رایسب  هن  دهد و  یم  دوس  نآ  كدنا  هن  دشاب ، هارمه  ینادان  اب  هک  يراک  تسا و  دنمدوس  نآ  رایـسب  شناد  اب  هارمه  كدنا  راک 
(2)

: دراد یبلاج  ریبعت  دنهد ، یم  ماجنا  ار  يراک  یهاگآ ، تریصب و  نودب  هک  يدارفا  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رترود فده  زا  دنک ، باتـش  ردق  ره  دور ؛ یم  ههاریب  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دنز ، یم  تسد  يراک  هب  تریـصب  نودب  هک  یـسک 
.دوش (3) یم 

.دوب نآ  یپ  رد  یعامتجا  يدرف و  روط  هب  دیاب  دوش و  یم  هدید  یمیقتسم  هطبار  يرو ، هرهب  دشر و  یهاگآ و  شناد و  نیب  نیاربانب ،

عبانم رب  دمآراک  تیریدم  لامعا  ج )

؛ تسا راذـگرثا  یـساسا و  یـشقن  یهلا ، ياه  تمعن  تاناکما و  عبانم ، زا  هنیهب  يریگ  هرهب  رد  دـمآراک  تیریدـم  شقن  دـیدرت ، یب 
هرهب نیرتشیب  تاناکما ، عبانم و  نیرتمک  زا  دـناسر و  تیلعف  هب  ار  ناسنا  هوقلاب  ياهدادعتـسا  اه و  ییاناوت  ناوت  یم  نآ  ددـم  هب  اریز 

مه ردق  ره  تسا ، هدیـسر  تابثا  هب  هبرجت  هب  .تفرگ  راک  هب  هعماج  دارفا و  یگدـنزاس  ریـسم  رد  ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  ار  يرادرب 
چیه دـشاب ، تیریدـمءوس  راتفرگ  یلو  ددـنب ، راک  هب  تاناکما  اه و  تمعن  زا  رتشیب  يریگ  هرهب  هار  رد  رترب  ياـه  يروآ  نف  هعماـج 

هب هاگ 

38 ص :

ص 46 لوقعلا ، فحت  - . 1
ص 479. یعوضوم ، میظنت  اب  هحاصفلا  جهن  - 2

ص 54. ج 1 ، چ 1 ، ، 1382 افولا ، تاراشتنا  نارهت ، يوفطصم ، داوج  حرش : همجرت و  یفاک ، لوصا  - . 3
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، نیـشن لد  يراتفگ  رد  هتـشاد و  تیانع  یتاـیح  هلوقم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دیـسر  دـهاوخن  بساـنم  يرو  هرهب 
رقف و زا  نم  ِریبْدّتلا ؛ َءُوس  ْمِْهیَلَع  ُفاخَا  ْنِکیل  َْرقَْفلا َو  َیتَُّما  ُفاخَا  ال  : » تسا هدومرف  نایب  هعماج  يارب  ریبدـت  ءوس  زا  ار  دوخ  ینارگن 

(1) .منارگن » اهنآ  رب  تیریدم  ءوس  زا  یلو  مرادن ، میب  متما  یتسد  گنت 

رد یتسد  گنت  رقف و  راثآ  زا  رتشیب  ار  تیریدم  ءوس  ياهدمآ  یپ  اه و  تراسخ  ثیدـح ، نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دناد یم  هعماج 

شاعم لقع  ریبدت و  وچ  دشابن 

شالت ندیسر  دهاوخن  ییاج  هب 

هگ چیه  ندش  یهاوخن  رگناوت 

هر (2) وچ  یباین  تعانق  ّزع و  هب 

زا هک  يرما  تسا ؛ بسانم  يزیر  هماـنرب  نتفرگ  شیپ  رد  دـهاکب ، تیریدـم  ءوس  یفنم  ياهدـمآ  یپ  زا  دـناوت  یم  هچنآ  کـش ، یب 
، مالـسلا هیلع  یلع  ماما  .دهد  یم  يا  هژیو  تیمها  نآ  هب  زین  مالـسا  .تسا  هارمه  يرگن  هدـنیآ  اب  هدوب و  تیریدـم  ناکرا  نیرت  مهم 

یگتـسب روما  رد  یـشیدنا  هراـچ  يزیر و  هماـنرب  هب  اـه ، تلود  بصاـنم و  ياـقب  : » دـیامرف یم  دـناد و  یم  یتـسود  ره  ياـقب  ار  نآ 
(3) «. دراد

؛ دنک دـیما  ان  دـنراد ، بسانم  يزیر  همانرب  ناوت  هک  ار  یناریدـم  دـنناوت  یمن  اه  یتخـس  تالکـشم و  تسا  هدـش  تباث  مه  هبرجت  هب 
ار راک  ياه  لاکشا  نانآ ، نوچ 

39 ص :

ح 134. ص 39 ، ج 4 ، ق ، 1403 ه .  ادهشلا ، دیس  عبطم  مق ، یشعرم ، دیس  قیقحت : یلائللا ، یلاوع  ییاسحا ، روهمج  یبا  نبا  - 1
ص 328. رهوگ ، رازه  - 2

ص 551. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  - . 3
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، دنا هدرکن  ینیب  شیپ  ار  راک  ياه  لاکـشا  نوچ  دننک ، یم  زاغآ  همانرب  نودب  ار  يراک  هک  يدارفا  لباقم ، رد  .دـنا  هدرک  ینیب  شیپ 
هراچ رد  هک  یسک  ِِدئادَّشلا ؛ ُْهتَماق  ًهَلیح  نع  َدَعَق  ْنَم  : » دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  دنروآ ؛ یم  دورف  رـس  اهنآ  ربارب  رد 

(1) تشاد .» دنهاوخ  اپ  هب  ار  وا  دیادش ، درک ، یهاتوک  یشیدنا 

لوسر هک  نانچ  دنتـشاد ؛ یم  زاب  یگمانرب  یب  زا  ار  دوخ  نارای  ناتـسود و  هراومه  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  لیلد ، نیمه  هب 
: دیامرف یم  دوعسم  نبا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

َو دیامرف : یم  هلالج  لج  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  .شاب  رذح  رب  یهد ، ماجنا  یهاگآ  و  يرگن ) هدنیآ   ) ریبدت نودب  ار  يراک  هکنیا  زا 
، دوب هدـینادرگ  مکحم  هک  نیا  زا  سپ  ار  شا  هتفاـب  هک  دیـشابن  ینز  دـننامه  اـثاکنأ ؛ ٍهَّوق  ِدـَعب  نِم  اـهلزغ  َتضَقَن  یتَّلاـک  اُوـنُوکَت  ـال 

(2) .درک زاب  هنالهاج 

رد ار  تاناکما  مظنم ، يزیر  همانرب  اب  دنـشیدنیب و  یبوخ  هب  رگا  دنتـسه ، انگنت  رد  تاـناکما  عباـنم و  رظن  زا  هک  یناریدـم  نیارباـنب ،
ار يرادرب  هرهب  نیرتشیب  تیارد ، اب  دنناوت  یم  دننک ، يریگولج  نآ  ياج  یب  ندنام  لطعم  زا  دنریگراک و  هب  مزال  يرورض و  دراوم 
زا رتهب  يزیر ، همانرب  رد  تقد  تفارظ و  ِهَلیسَْولا ؛ نِم  يَدْجَأ  ِهَلیِْحلا  ِیف  ُفُّطلََّتلا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنروآ  تسد  هب 

(3) تسا .» تاناکما 

.دریگب هرهب  یتسرد  هب  نآ  زا  دناوت  یمن  دشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  مه  تاناکما  زا  ییایرد  همانرب ، یب  ریبدت و  یب  ریدـم  رگا  نیقی ، هب 
.تساک دهاوخ  دوخ  لمع  هزوح  رد  يرو  هرهب  حوطس  زا  هجیتن ، رد 

لمع رد  یمالسا  ياهرایعم  يریگراک  هب  . 4

هراشا

میهافم هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ینامز  یعامتجا ، يدرف و  يرو  هرهب  یمالسا ، گنهرف  رد 

40 ص :

ص 310. ج 1 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
ص 110. ج 74 ، راونالا ، راحب  - . 2

ص 310. ج 1 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  - 3
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هعماج فلتخم  ياه  شخب  نتخاس  رو  هرهب  هار  رد  ار  هعماج  ياه  هشیدـنا  دـبای و  نایرج  هعماج  دوپوراـت  رد  یلمع  روط  هب  یـشزرا 
.میزادرپ یم  اهرایعم  نیا  نیرت  مهم  هب  ثحبم  نیا  رد  .دنک  تیاده  حالصا و 

ادخ هب  نامیا  فلا )

ساسا رب  نامیا  رگا  .دنک  تیاده  يرو  هرهب  هار  رد  لکش  نیرتهب  هب  ار  روما  دناوت  یم  هک  تسا  یلماع  نیرت  مهم  نیتسخن و  نامیا ،
هنوگ هب  تسا ؛ هاگآ  یعبنم  يوس  زا  ناسنا  یگشیمه  تبقارم  ساسحا  شرثا ، نیتسخن  دشاب ، راوتـسا  یتسرپاتکی  دننام  یتسرد  أدبم 

مالـسلا هیلع  داوج  ماما  .دنا  هدرک  هطاحا  ار  وا  وس  ره  زا  شنابقارم  هکلب  تسین ، نوریب  شملع  هریاد  زا  يا  هطقن  چـیه  اهنت  هن  هک  يا 
(1) «. يا هنوگچ  هک  شاب  بظاوم  سپ  ییادخ ؛ هدید  ربارب  هک  نادب  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد 

هب ار  مهم  نیا  .دراد  ییازـسب  شقن  روما  تفرـشیپ  يرو و  هرهب  تیاهن ، رد  یناـسنا و  يورین  تیفیک  تیمک و  رد  ناـمیا  مالـسا ، رد 
: درک طابنتسا  ریز  تایآ  زا  ناوت  یم  ینشور 

زوریپ نارفاک  زا  نت  رازه  رب  دنشاب ، نت  دصکی  امش  زا  رگا  و  دنوش ، هریچ  نت  تسیود  رب  دنشاب ، ابیکش  نت ، تسیب  امـش  نایم  زا  رگا 
دوجو یفعض  امش  رد  هک  تشاد  مولعم  داد و  فیفخت  امش  رب  ادخ  نونکا  دنمهف * یمن  هک  دنتـسه  یموق  نانآ  هک  ارچ  دندرگ ؛ یم 

رب یهلا  قیفوت  هب  دنشاب ، نت  رازه  امش  زا  رگا  دندرگ و  زوریپ  نت  تسیود  رب  دنشاب ، ابیکش  نت  دصکی  امش  نایم ]  ] زا رگا  سپ  .دراد 
65 و 66) لافنا :  ) .تسا نایابیکش  اب  ادخ  دنوش و  هریچ  نت  رازه  ود 

، لوا هیآ  رد  .دراد  دوجو  سوکعم  هطبار  نامزاس ، هزادـنا  یناـسنا و  يورین  تیفیک  نیب  هک  دوش  یم  مولعم  تاـیآ ، نیا  رد  تقد  اـب 
هدـش باختنا  رفن  رازه  لـباقم  رد  رفن  دـص  رفن و  تسیود  لـباقم  رد  رفن  تسیب  لاـثم ، رکذ  يارب  .تسا  هد  هب  کـی  تبـسن  زا  نخس 

ود ربارب  رد  رفن  رازه  رفن و  تسیود  ربارب  رد  رفن  دص  لاثم  سپ  .تسا  ود  هب  کی  تبسن  زا  نخـس  مود ، هیآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛
نیا هب  هجوت  رطاخ  هب  ایوگ  لاثم ، توافت  نیا  .تسا  هدش  باختنا  رفن  رازه 
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دادعت اب  ات  دوب  دـنهاوخ  رداق  رتشیب  دنـشاب ، رادروخرب  يرتراد  هشیر  رت و  خـسار  نامیا  زا  نانمؤم  تیعمج  هچ  ره  هک  تسا  تقیقح 
(1) .دنروآ دوجو  هب  لاعف  دمآراک و  نامزاس  کی  تاناکما ، اهورین و  زا  یمک 

رـصحنم و نآ  هب  ار  بلطم  هک  میرادن  رایتخا  رد  يا  هنیرق  چیه  یلو  دـنراد ، مزر  نامزاس  رب  تحارـص  تایآ ، نیا  دوش  هتفگ  دـیاش 
لکـشت ناـمزاس و  هنوگ  ره  رب  قیبـطت  لـباق  هک  تساـشگ  هرگ  یقطنم و  ناـنچ  دوش ، یم  یفرعم  هیآ  رد  هک  یلوصا  .مینک  دودـحم 

يریگ و لکـش  رد  ًاقیقد ؛ اه و  نامزاس  رگید  دـننام  تسا  ینامزاس  فدـه ، رظن  زا  زین  مزال  ناـمزاس  نآ ، رب  نوزفا  .تسا  یعاـمتجا 
.دننک یم  يوریپ  نآ  زا  اه  نامزاس  رگید  هک  دیامیپ  یم  ار  یلوصا  نامه  دوخ  تایح 

ناقتا تقد و  ب )

يداـم و شزرا  هب  دـشخب و  یم  تیفیک  روـما  هب  هک  تسا  يدنمـشزرا  میهاـفم  زا  ناـقتا  تـقد و  یمالـسا ، يرو  هرهب  گـنهرف  رد 
هدـیرفآ بولطم  تیفیک  مظن و  ناقتا ، تقد ، تیاهن  رد  ار  شنیرفآ  ناهج  یتسه ، قلاـخ  مالـسا ، هاگدـید  زا  .دـیازفا  یم  نآ  يونعم 

روما يراک  مکحم  هرابردهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  لمع  هنوگ  نیا  نیمز  رد  زین  وا  نیشناج  دور  یم  راظتنا  سپ  .تسا 
هب راوتـسا  مکحم و  ار  نآ  هک  تسوا  رب  دـهد ، یم  ماجنا  يراک  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  َّنَقَتَْیلَف ؛ ًالمع  مکُدَـحأ  َلِمَع  اِذا  : » دـیامرف یم 

(2) .دناسر » ماجنا 

ربق گنس  سوا ، هلیبق  سیئر  يراصنا ، ذاعم  نب  دعـس  نفد  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دنا : هدروآ  روط  نیمه 
.درادن يراک  مکحم  تقد و  هب  زاین  هزادنا  نیا  ربق  گنس  دتنفگ : باحصا  زا  یـضعب  .تخاس  مکحم  ناشکرابم  تسد  اب  تقد  هب  ار 

يا هدنب  دراد  تسود  ادخ  یلو  دریگ ، یم  ارف  ار  نآ  یگنهک  يدوز  هب  هک  مناد  یم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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(1) دنک .» لماک  ار  شراک  دنک ، یم  يراک  هک 

ياه يراک  یـشاک  دیـشمج ، تخت  داگراساپ ، ياه  يراک  گنـس  دننام  ناهج ، يرامعم  میظع  ياهراکهاش  همه  مینادـب  تسا  رتهب 
نیـسحت هب  ار  یمدآ  هزورما  هک  رگید  یناتـساب  یخیراـت و  رثا  اـه  هد  نیچ و  راوـید  ازیپ ، جرب  رـصم ، مارها  هللا ، فـطل  خیـش  دجـسم 

تقد تیاهن  اب  ار  راک  هک  تسا  ییاه  ناسنا  راک  هجیتن  تسا ، راوتسا  راگدنام و  زونه  اه ، لاس  اه و  نرق  تشذگ  زا  سپ  هتـشاداو و 
.دنا هداد  ماجنا  ناقتا  و 

يراک لامها  زا  يرود  ج )

، دیـسر دهاوخن  دصقم  هب  دنک ، یهاتوک  هفیظو  ماجنا  رد  یـسک  رگا  سپ  .دـیآ  یم  تسد  هب  شـشوک  وترپ  رد  زیچ  همه  مالـسا  رد 
هب سک  ره  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .دوش  یم  هدرمش  ناگدنب  نیرتهب  زا  دهد ، ماجنا  یگتـسیاش  هب  ار  نآ  راک  رگا  یلو 

(2) دوب .» دهاوخ  مدرم  نیرتهب  زا  دنک ، لمع  دوخ  مزال  فیاظو 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  .تسا  هدش  یهن  یتسس  لامها و  هنوگ  ره  زا  تدش  هب  ناملسم  ناسنا 

لامها زا  دوبن ، ییادرف  رگا  دشاب و  زورما  لثم  زین  ادرف  دوب ، ییادرف  رگا  .ادرف  يارب  هن  يا ، هدنز  زورما  يارب  وت  هک  زیهرپب ؛ لامها  زا 
.دوب (3) یهاوخ  نامیشپ  زورما  یتسس  و 

: دیامرف یم  راک  لامها  رصنع و  تسس  دارفا  اب  دروخرب  شهوکن و  هرابرد  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

زا هک  نانآ  نارصنع و  تسس  هک  زاس ؛ زاین  یب  دنزرو ، یم  یتسس  هک  یناسک  زا  ار  شیوخ 
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.تسا (1) ناشمایق  هب ز  اهنآ  نتسشن  ناشدوجو و  هب ز  ناشمدع  دنراد ، تهارک  گنج 

اهنت دشابن ، رصنع  تسس  ناسنا  کی  رگا  هک  ارچ  تسا ، رتهب  ناشندوب  زا  ینامزاس  هعومجم و  ره  رد  رصنع  تسـس  ياه  ناسنا  دوبن 
هرهب ییآراک و  زا  دـنک و  یم  درـس  لد  راک  زا  ار  نارگید  مه  دـنک و  یمن  راـک  شدوخ  مه  دـشاب ، رگا  یلو  تسا ، مک  ورین  کـی 
يرو هرهب  دـصق  یمالـسا  ماظن  رگا  نیاربانب ، .تسا  يرو  هرهب  هار  رد  یمدـق  نارـصنع ، تسـس  دوبن  عقاو ، رد  .دـهاک  یم  راک  يرو 

.دنک يزاس  كاپ  اه  نامزاس  اهداهن و  زا  ار  رصنع  تسس  دارفا  دیاب  دراد ،

راک میسقت  د )

رد دنمشزرا  لماع  نیا  رب  زین  یمالسا  گنهرف  رد  .تسا  روما  رد  يرو  هرهب  تفرشیپ و  یـساسا  لماوع  زا  یکی  راک ، میـسقت  هزورما 
نینچ ار  مهم  نیا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شراوگرزب ، دنزرف  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تسا  هدش  دیکأت  يرو  هرهب 

: دوش یم  روآدای 

هب ار  اـهراک  دوش  یم  بجوـم  راـک  میـسقت  .ینادـب  لوئـسم  نآ  ربارب  رد  ار  وا  هک  نک  نّیعم  ار  تناراـک  تمدـخ  زا  مادـک  ره  راـک 
(2) .دننکن یتسس  تمدخ  رد  دنراذگناو و  رگیدکی 

هب دوش ، میـسقت  راک  هفیظو و  یتقو  اریز  دوش ؛ یم  روما  تفرـشیپ  تقو و  رد  ییوج  هفرـص  بجوم  هفیظو ، راـک و  میـسقت  عقاو ، رد 
دنوش و یم  هدومزآراک  رظن ، دروم  تیلاعف  رارکت  اب  دارفا  رگید ، يوس  زا  .ددرگ  یم  میسقت  نارگید  نیب  زین  تیلوئـسم  هزادنا  نامه 
هب فیاظو ، میسقت  اب  دشاب ، هتشاد  ار  يراک  رد  لامها  دصق  دمع ، ای  وهس  هب  مه  یسک  رگا  سپ  .دنهد  یم  ماجنا  رت  هتـسیاش  ار  راک 

رظن رد  اب  راک  میسقت  رگا  کش ، یب  .درک  لوئسم  وگخساپ و  شدرکلمع  ربارب  رد  ار  وا  تفای و  ار  راک  لامها  درف  ناوت  یم  تلوهس 
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دهاوخ رتهب  رتشیب و  يرو  هرهب  دارفا و  يراک  تیاضر  شیازفا  بجوم  دریگ ، ماجنا  دارفا  ییاناوت  تقاـیل و  دادعتـسا ، هزیگنا ، نتفرگ 
.دوب

راک يدنب  تیولوا  ه )

تلفغ و ور ، نیازا  .تسا  فرصم  راب  کی  ییالاک  رمع  .تسا  دنمشزرا  رایسب  یگدنز  ياه  تصرف  رمع و  مالسا ، ینغ  گنهرف  رد 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  فرص  تیمها  مک  روما  رد  هیام  نارگ  رمع  نیا  رگا  تسا  يربخ  یب 

(1) دروخ .» یمن  شدرد  هب  هک  دنک  فرص  يراک  رد  ار  دوخ  تّمه  هک  سب  نیمه  ناسنا ، يربخ  یب  تلفغ و  رد  »

يرگ هبـساحم  اب  تسا  مزال  ناسنا  رب  ور ، نیازا  .تسا  ناوارف  رمع  كدـنا  تصرف  اب  یمدآ  ياه  ناـمرآ  اـهوزرآ و  رگید ، يوس  زا 
نانچ داد ؛ دهاوخ  تسد  زا  ار  رت  مهم  راک  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دنک  باختنا  ار  رت  مهم  روما  رظن ، دروم  روما  يدـنب  هتـسد  نامز و 

یم تسد  زا  ار  رت  مهم  راک  تسین ، مهم  هک  دوش  مرگرـس  يراک  هب  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 
(2) «. دهد

تلزنم شیازفا  یلغـش ، ياقترا  شیاسآ ، هافر ، یلاـم ، هعـسوت  ییازفا ، شناد  یقـالخا ، دـشر  نوچمه  ییاـهوزرآ  رـضاح ، لاـح  رد 
یپ رد  هناقاتشم  عماوج ، مه  دارفا و  مه  هک  تسا  یعامتجا  يدرف و  روط  هب  مدرم  زا  يرایـسب  يوزرآ  رگید ، دروم  اه  هد  یعامتجا و 

هب نتخادرپ  مهم و  روما  يدـنب  تیولوا  اـب  یلو  تسا ، ینتفاـین  تسد  یگدـنز  كدـنا  تصرف  رد  اـهنآ  همه  ققحت  هتبلا  .دنتـسه  نآ 
؛ دـننام یم  یقاب  وزرآ  دـح  رد  طقف  يرورـضریغ ، ياهراک  هب  نتخادرپ  اب  هنرگو  .دروآ  مهارف  ار  نآ  ققحت  ناـکما  ناوت  یم  اـهنآ ،

زوریپ دوش و  یم  راوخ  دزادرپب ، نوگانوگ  ياهراک  هب  هک  یسک  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ 

45 ص :

ص 219. ج 2 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  همجرت و  - . 1
ص 584. نامه ، - . 2

مالسا وترپ  رد  يرو  www.Ghaemiyeh.comهرهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) ددرگ .» یمن 

هنیهب يرو  هرهب  هار  رد  هعماج  درف و  نآ  دـشاب ، یمالـسا  هعماج  نمؤم و  ناسنا  دوجو  رد  راک  يدـنب  تیولوا  ساسحا  هک  ینامز  اـت 
.تشاد دهاوخرب  ماگ 

راکتشپ و )

دصقم رد  ياپ  هکنآ  طرـش  هب  دش ، دنهاوخ  ناسآ  ینتفای و  یتسد  اهراک  نیرت  تخـس  اهریـسم و  نیرت  ینالوط  اهدصقم ، نیرترود 
رب ِلَمَْعلا ؛ ِنامْدِإب  َکیلَع  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .میسارهن  یعنام  چیه  زا  میشاب و  رادیاپ  فده ، هب  ندیـسر  يارب  میهن و 

(2) لمع .» تموادم  داب  وت 

رد تماقتـسا  رثا  رد  هک  تسا  هدرک  هیبشت  يرد  هدنبوک  هب  ار  روما  رد  تموادم  راکتـشپ و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
(3) دش .» دهاوخ  هدوشگ  وا  رب  تبقاع  دهد ، همادا  رد  نتفوک  هب  هک  ره  : » دیامرف یم  ترضح  نآ  .دسر  یم  دوخ  فده  هب  لمع 

يرد یبوک  رگ  هک  ربمغیپ  تفگ 

يرس رد ، ناز  نورب  دیآ  تبقاع 

یسک يوک  رس  هب  ینیشن  نوچ 

یسک يور  مه  وت  ینیب  تبقاع 

كاخ زور  ره  ینَک  یم  یهاچ  نوچ ز 

كاپ (4) بآ  رد  یسر  ردنا  تبقاع 
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تیعـضو دنزاس و  نکمم  ار  اه  نکممان  راکتـشپ ، یـشوک و  تخـس  اب  دنا  هدرک  مزع  یمدرم  هاگره  تسا  هدـش  تباث  مه  لمع  رد 
ور هبور  نیمز  تیدودحم  اب  تیعمج  رظن  زا  یتقو  اهنآ  دنتـسه ؛ دـنله  مدرم  نآ ، هنومن  .دـنا  هتـشگ  زوریپ  دنـشخب ، دوبهب  ار  دوجوم 

، كاخ اب  هزرد  ییوز  جـیلخ  ایرد و  ندرک  رپ  اب  ور ، نیا  زا  .دنـشخب  تعـسو  بساـنم  هار  زا  ار  دوخ  نیمزرـس  دـندرک  هدارا  دـندش ،
هچ یتـسار ، هب   (1) .دنتـسه ایرد  رد  دوخ  روشک  كاخ  تعـسو  شرتسگ  لاح  رد  هتـسویپ  دـندروآ و  تسد  هب  يرایـسب  ياـه  نیمز 

(2) «. تسا راکتشپ  اب  مدرم  ِنآ  زا  نیمز  هرک  : » هک یناملآ  لثملا  برض  نآ  تسابیز 

نآ ناگدـنهد  ماجنا  هک  میروخ  یمرب  یناوارف  مامت  همین  دـیفم و  ياه  مادـقا  اه و  حرط  هب  دوخ ، عامتجا  طـیحم و  رد  هکنیا  بلاـج 
اب دروخرب  ینامز و  كدنا  تشذـگ  زا  سپ  یلو  دـنا ، هدـش  راک  هب  لوغـشم  یـصاخ  قشع  روش و  اب  ینآ ، كرحم  کی  ریثأت  تحت 
راک هب  تاناکما  هنیزه و  هجیتن ، رد  .دنا  هدرک  اهر  هراک  همین  ار  نآ  تسا و  هدییارگ  يدرس  هب  اهنآ  رد  قشع  شتآ  کچوک ، یعنام 
ادخ لوسر  هک  نانچ  تسا ؛ نآ  مامتا  هب  روما  تیمها  شزرا و  مالـسا ، رد  .تسا  هدنام  یقاب  يرو  هرهب  نودب  دـکار و  هدـش ، هتفرگ 
نآ همتاخ  هب  لامعا  ندرک و  مامت  هب  روما   [ تیمها شزرا و  [ ؛ اهِمیتاوَِخب ُلامْعَْالا  اهِمامَِتب َو  ُرُومُالا  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(3) .تسا »

يراک طابضنا  ز )

هارمه هب  ار  عامتجا  درف و  تفرـشیپ  دـناوت  یم  تسا و  نیرفآ  شزرا  نآ ، هب  لمع  تروص  رد  هک  تسا  یـشزرا  میهاـفم  زا  طابـضنا 
نتـشاذگاپ ریز  اب  اه  ماظن  اه و  ناـمزاس  نیرتهب  اریز  تسا ؛ يرورـض  نآ  دوجو  هعماـج ، رد  هنیهب  يرو  هرهب  يارب  ور ، نیازا  .دروآ 

.دوش یم  شزرا  یب  ناشتبثم  هوجو  همه  دنوش و  یم  هدیشک  یهابت  هب  يراک ، طابضنا 

47 ص :

ص 210. چ 5 ، ییاطع ، نارهت ، یگدنز ، راک و  ییاتکی ، دیجم  - 1
.نامه - . 2

ص 315. ج 1 ، هایحلا ، - 3
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.تشاد دنهاوخن  يدرواتسد  تقو ، فالتا  زج  مظن ، نتشاد  نودب  یگدنز ، راک و  طیحم  رد  دارفا  نیرتاناوت  نینچمه 

ساسح رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  سب  نیمه  مظن ، تیمها  رد  .تسا  هدش  ناوارف  دیکأت  روما  رد  مظن  رب  یمالسا  گنهرف  رد 
: دنک یم  شرافس  نادب  تداهش _  ماگنه  تیصو  ینعی  یگدنز _  ياه  هظحل  نیرت 

.اهراک (1) رد  مظن  ادخ و  زا  سرت  هب  منک  یم  شرافس  دسر ، ودب  نم  همان  ار  هک  نآ  مناسک و  نادنزرف و  همه  امش و 

: دیامرف یم  دهد و  یم  دنپ  روما  رد  مظن  هب  زین  ار  رتشا  کلام  دوخ ، رکشل  هدنامرف  ناشیا ،

ياج رد  ار  يراک  ره  اـت  نک  شـالت   (2)  ... دراد دوخ  هب  صوصخم  يراـک  زور  ره  اریز  هد ؛ ماـجنا  زور  ناـمه  رد  ار  زور  ره  راـک 
.یهد (3) ماجنا  دوخ  هب  صوصخم  نامز  دوخ و 

رامـش هب  مظن  زین  ناشدوخ  بسانم  هاگیاج  رد  دارفا  هژیو  هب  دوخ ، ياج  رد  زیچ  ره  نتفرگ  رارق  هکلب  تسین ، تقو  رد  اهنت  مظن  هتبلا 
.دروآ هارمه  هب  یناوارف  يرو  هرهب  دناوت  یم  تعرس ، اب  مظن  .دیآ  یم 

نواعت تکراشم و  ح )

.تسا هدوب  يرشب  عماوج  تفرشیپ  لوحت و  تیقفوم ، لماوع  زا  هراومه  تکراشم ، نواعت و  ییارگ ، مه  حور  دوجو  خیرات ، هاوگ  هب 
اب ادـتبا  رد  اه  تکرـش  نیا  میوش  یم  هجوتم  مینک ، هعلاطم  ار  یجراخ  گرزب  ياه  تکرـش  سیـسأت  هچخیرات  هاگ  ره  لاـثم ، يارب 

ياه تکرـش  هدرک و  دـشر  رگید ، ياه  تکرـش  اب  تکراشم  يراکمه و  رثا  رد  سپـس  هدـش و  سیـسأت  رفن  دـنچ  كدـنا  هیاـمرس 
یثداوح یتقو  .تسا  هدمآ  دوجو  هب  یگرزب 

48 ص :

ص 559. همان 47 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  - 1
ص 585. همان 53 ، نامه ، - . 2

ص 591. نامه ، - 3
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مدرم هاـگ  ره  مینیب  یم  مینک ، یم  یـسررب  روـشک  ناـهج و  رد  ار  یناـسنا  یعیبـط و  عیاـقو  ثداوـح و  رگید  هـلزلز و  گـنج ، لـثم 
یم ار  روما  رد  تکراشم  تیمها  هلئسم ، نیا  .دنرذگب  نارحب  هلحرم  زا  دنا  هتسناوت  یتحار  هب  اهروشک  دنا ، هتشاد  يرتشیب  تکراشم 

.دشاب راذگرثا  مه  يرو  هرهب  رد  دناوت  یم  هک  دناسر 

ِِّرْبلا َو یَلَع  اُونَواعَت  َو  : » دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  هک  ناـنچ  تسا ؛ هدـش  حرطم  نواـعت  ناونع  تحت  تکراـشم  یمالـسا ، گـنهرف  رد 
امش رب  : » دیامرف یم  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 2 هدئام : « ) .دینک يراکمه  رگیدـکی  اب  يراکزیهرپ  يراکوکین و  رد  و  يْوقَّتلا ؛

(1) .رگیدمه » زا  يرود  ییادج و  زا  زیهرپ  و  رگیدکی ، اب  یهارمه  دنویپ و  داب 

زا يرایسب  .دوش  یم  هجوت  درف  هب  نآ  رد  رتمک  دراد و  هورگ  عمج و  هب  رظن  اهروتسد ، رتشیب  دنمشزرا ، گنهرف  نیا  رد  هکنیا  بلاج 
هک یلم  ياه  حرط  رد  هژیو  هب  عوضوم ، نیا  .دـش  دـهاوخ  لـح  يرکف  مه  يراـکمه و  یلد ، مه  هیاـس  رد  هعماـج  ياـه  یناـماسبان 

.دنک یم  يریگ  شیپ  اه  هیامرس  اهورین و  فالتا  زا  تسا ، نوارف  تاناکما  ورین و  دنمزاین 

تیافک اب  نیما و  ياهورین  يریگراک  هب  ط )

زا دیاب  ور ، نیازا  .دیآ  یم  رامش  هب  يرو  هرهب  دوبهب  يارب  لماع  نیرترثؤم  اهراک ، رد  راکتـسرد  دنم و  ناوت  ياهورین  يریگراک  هب 
.تفریذپن هنیمز  نیا  رد  مه  ار  یسک  تعافـش  شرافـس و  درک و  يراددوخ  روما  رد  تیافک  یب  هیامورف و  ياه  ناسنا  يریگراک  هب 

تعافش و رگم  ریذپن ، ار  یتعافـش  هنوگ  چیه  ناهدنامرف ، نانکراک و  مادختـسا  رد  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(2) «. ار تناما  تیافک 

ییاناوت هبرجت و  صصخت ، يانعم  هب  دناوت  یم  هک  تیافک  يراد و  تناما  یترابع ، هب 

49 ص :

ص 539. ج 2 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  همجرت و  - . 1
ح 184. ص276 ، ج 20 ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2
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تنایخ دوش ، هدرپس  تیافک  یب  دارفا  هب  تیلوئـسم  رگا  .تسا  یناسنا  هعماج  ره  رد  راک  دوبهب  همزال  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  راک  ماجنا 
: دومرف ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  .تسا  هتفریذپ  تروص  مدرم  دنوادخ و  قح  رد 

ياـضر دروـم  رتـشیب  هک  دراد  دوـجو  عـمج  نآ  ناـیم  رد  يدرف  هک  یلاـح  رد  دراـمگب ، یعمج  تموـکح  هب  ار  یناوـج  هـک  یـسک 
.تسا (1) هدرک  تنایخ  دنوادخ  هب  تسادخ ،

نوگژاو ماجنارس  راکشآ و  شا  یناوتان  يدنچ ، زا  سپ  هک  دنادب  دیاب  دنک ، لاغشا  ار  یهاگیاج  تقایل ، تیافک و  نودب  هک  یـسک 
تیانج نودب  دور ، الاب  تیافک  نودب  هک  یسک  ٍهَیانج ؛ الَب  َعضو  ِهَیافک  الب  َعَفَر  ْنَم  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دش  دهاوخ 

(2) دمآ .» دهاوخ  نییاپ 

.تسا هدش  هعماج  رد  يرو  هرهب  شهاک  بجوم  هتفرگ و  تیافک  اب  دارفا  تسد  زا  ار  يدنمشزرا  ياه  تصرف  تلاح ، نیا  نیقی ، هب 

فارسا زا  يریگ  شیپ  ي )

فارـسا .دوش  یم  یقلت  هدـیهوکن  تشز و  یلمع  مالـسا  رد  هک  ندرک  يور  هداـیز  یلمع  ره  رد  دـح و  زا  نتـشذگ  ینعی  فارـسا ؛
لادتعا دریگرب و  رد  ار  صخـش  یعامتجا  يدرف و  ياه  هبنج  مامت  سپـس  دوش و  زاغآ  ندیماشآ  ندروخ و  زا  ادتبا  رد  تسا  نکمم 

ار اه  ناسنا  یهلا ، ياه  تمعن  نداد  رده  لیم و  فیح و  زا  يریگ  شیپ  يارب  دنوادخ  لیلد ، نیمه  هب  .دـنز  مهرب  یگدـنز  رد  ار  وا 
: دیامرف یم  هلمج  زا  .تسا  هدرک  یهن  فارسا  زا 

(31 فارعا : «. ) دینکم يور  هدایز  یلو ]  ] دیماشایب دیروخب و  اُوفِرُْست ؛ اُوبَرْشا َو ال  اُولُک َو  »

داصتقا اه  هویش  نیرتهب  دَُوب 

دامتعا رتشیب  تدیاب  نادب 

50 ص :

ص 75 ج 23 ، راونالا ، راحب  - . 1
ص 202. ج 2 ، مکحلا ، ررغ  - . 2
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تفرشیپ سک  وچ  ددرگزاب  نادب 

(1) تفرشیپ زا  زجاع  دسر  اجنآ  مه 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  یقلت  ناسنا  تشرس  ترطف و  قفاوم  يور ، هنایم  مالسا ، رد 

راک هب  رگا  يا ، هویم  ای  امرخ  هتـسه  نتخادنا  رود  یتح  دراد ؛ یم  دنـسپان  ار  فارـسا  دراد و  تسود  ار  يور  هنایم  ّلجوّزع ، يادـخ 
.یفاضا (2) بآ  نتخیر  رود  زین  دیآ و 

ياهزاین نیمأت  هصغ  تشیعم و  هلئسم  ینعی  یخیرات ، جنر  نیرتگرزب  زا  ار  وا  هکنیا  لوا  دراد : رـشب  يارب  مهم  ناغمرا  ود  يور ، هنایم 
یم تاجن  ینید  یب  رفک و  اشحف و  داسف ، یقالخادـب ، دـننام : رقف ، موش  ضراوع  زا  ار  درف  هعماج و  هکنیا  مود  .دـناهر  یم  یگدـنز 

.دهد

نوزفازور دهاش  تسا ، هدیسر  ام  هب  ناموصعم  يوس  زا  لادتعا  تیاعر  فارسا و  زا  زیهرپ  هرابرد  هک  يدایز  ياه  شرافس  دوجو  اب 
دوخ و میناوت  یم  اهراک  رد  يور  هنایم  لادـتعا و  تیاعر  اب  کش ، یب  .میتسه  هعماـج  حطـس  رد  نوگاـنوگ  ياـه  هبنج  رد  فارـسا 

.میرادرب هنیهب  يرو  هرهب  تهج  رد  یماگ  میراد و  نوصم  فارسا  ياه  بیسآ  زا  ار  هعماج 

51 ص :

ص 193. رهوگ ، رازه  - . 1
ص 364. ج 71 ، ق ،  . 1403 ه ثارتلا ، ءایحالاراد  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - 2
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روشک رد  يرو  هرهب  یسانش  بیسآ  موس : لصف 

هراشا

ناونع هب  هتفای ، هعـسوت  ياهروشک  هژیو  هب  ناهج ، ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  یلاـم ، يداـصتقا و  يراـیعم  زا  رتارف  يرو  هرهب  هزورما 
رد يرو  هرهب  ياقترا  ریـسم  رد  یناوارف  ياه  يزیر  همانرب  اه و  شالت  نانآ  .تسا  حرطم  راک  هب  هنارایـشوه  شرگن  گنهرف و  کـی 
هک مه  ییاهرامآ  .دـنناد  یم  مهم  رما  نیا  هب  هجوت  نوهرم  ار  دوخ  نوزفا  زور  دـشر  دـنا و  هداد  ماـجنا  دوخ  عماوج  فلتخم  حوطس 

ماجنا يرو  هرهب  دوبهب  هار  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  ییاه  شالت  مامت  اب  ام  روشک  هتبلا  .دراد  تیقفوم  نیا  زا  ناشن  دوش ، یم  رشتنم 
.تسا هدیسرن  یبولطم  حطس  هب  زونه  هداد ،

( فرصم عیزوت و  دیلوت ،  ) يداصتقا یعیبط و  یناسنا ، عبانم  هلمج  زا  فلتخم ، ياه  شخب  رد  يرو  هرهب  تیعـضو  هب  ثحبم ، نیا  رد 
لیلد هب  یلو  دریگ ، یمربرد  مه  ار  یقالخا  ینید و  لئاسم  دوش و  یمن  هصالخ  هدرب  مان  دراوم  رد  يرو  هرهب  دـنچ  ره  .میزادرپ  یم 

.تسا هدش  رظن  فرص  اهنآ  زا  يریگ ، هزادنا  يارب  قیقد  تاعالطا  رامآ و  دوبن  لئاسم و  نیا  ندوب  یلک 

یناسنا عبانم  . 1

هراشا

اب دادعتسا  ییاناوت و  نس ، سنج ، رظن  زا  هک  دارفا  نیا  .تسا  نآ  دارفا  همه  ششوک  راک و  نوهرم  هعماج ، ره  تداعس  یتخبشوخ و 
يریگ هرهب  هلمج  زا  یعامتجا ، يدرف و  ياه  تیلاعف  دوبهب  اب  دـنناوت  یم  يرو  هرهب  گـنهرف  تخانـش  اـب  دـنراد ، تواـفت  رگیدـکی 

تکرح دنزاس و  راومه  ار  هعماج  تفرـشیپ  ریـسم  هدوهیب ، ياهراک  ماجنا  زا  يریگ  شیپ  یگدـنز و  ياه  تصرف  تاناکما ، زا  هنیهب 
ای يرو  هرهب  گـنهرف  دروم  رد  حیحـص  ياـه  شزومآ  دوبن  هلمج  زا  فلتخم  لـیالد  هب  هتبلا  .دنـشخب  باتـش  ار  يرو  هرهب  يوس  هب 

هئارا

52 ص :
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دنتـسه و هناگیب  يرو  هرهب  اـب  هعماـج  دارفا  رتشیب  .تسا  هداد  خر  رتمک  روشک  رد  كراـبم  قاـفتا  نیا  نآ ، زا  هدـیچیپ  ياـه  فیرعت 
ارف هک  میزادرپ  یم  یتالکـشم  هب  ثحبم  نیا  رد  .میریگ  هرهب  هعماج  يرو  هرهب  هار  رد  یناسنا  هوقلاب  يورین  زا  میا  هدش  قفوم  رتمک 

.دوش یم  هدید  یعامتجا  ياه  هورگ  یخرب  رد  یناسنا  يورین  زا  هنیهب  يرو  هرهب  يور 

اه هرادا  نانکراک  ییآراک  ندوب  نییاپ  فلا )

.دنراد يروحم  ساسح و  شقن  هعماج  يرو  هرهب  تمدخ و  دـیلوت  رد  هک  دنتـسه  هعماج  لاعف  لغاش و  ياهورین  اه ، هرادا  نانکراک 
هک يراکتشپ  تیلاعف و  مامت  اب  هتبلا   (1)« .دوش یم  تسرد  تسار و  نادنمراک ، هلیسو  هب  اهراک  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

تفه هتفرـشیپ ، ياهروشک  رد  يرو  هرهب  نازیم   » .تسین بولطم  دـح  رد  ناـش  ییآراـک  زونه  دـنراد ، عاـمتجا  هنحـص  رد  دارفا  نیا 
(2) «. دـنهد یم  ماجنا  زور  رد  دـیفم  راک  مین  تعاس و  کی  رثکادـح  ناریا  نالغاش  هک  یلاح  رد  تسا ، زور  رد  دـیفم  راـک  تعاـس 

(3) «. دنراد زاین  رب  دازام  يورین  اه ، نامزاس  رثکا  تسا و  دصرد  زا 20  رتمک  راک ، لحم  رد  دارفا  یخرب  ییآراک  »

هلمج زا  لاـعف و  يورین  هژیو  هب  مدرم ، راکتـشپ  ناوـت و  هب  لوا  هـجرد  رد  روـشک ، ره  هعـسوت  تفرـشیپ و  هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا 
هب نانآ  ناوارف  تیلاعف  راک و  وترپ  رد  هدـش ، هتفای  هعـسوت  ياـهروشک  بیـصن  هک  زین  ییاـه  تفرـشیپ  ماـمت  .تسا  یکتم  ناـنکراک 

.تسا هدمآ  تسد 

زا یمیظع  شخب  .دشاب  هتشاد  دناوت  یم  یفلتخم  لیالد  هکلب  تسین ، نانآ  يراک  مک  لیلد  هب  روشک  رد  نادنمراک  فیعض  ییآراک 
یمسر تالیطعت  یناوارف  لیلد  هب  نآ ،

53 ص :

ص 273. ج 2 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  - 1
ص 5. ، 16/12/1383 ش 1385 ، مج ، ماج  - 2

، ریـصب پاـچ  نارهت ، ، ناریا يرو  هرهب  یلم  هرگنک  نیمود  ياـه  ینارنخـس  تـالاقم و  هعومجم  ناریا ، یلم  يرو  هرهب  ناـمزاس  - . 3
ص 325. ج 1 ، ، 1375

مالسا وترپ  رد  يرو  www.Ghaemiyeh.comهرهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 67 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_53_3
http://www.ghaemiyeh.com


، یتیلاعف ره  رد  یناوتان  کش ، یب  هک  تسا  مزال  صصخت  شزومآ و  نتـشادن  تلع  هب  نانآ  یناوتان  تهج  هب  رگید  شخب  روشک و 
(1) «. تسا نادنمراک  یناوتان  اهراک ، تفآ  لاّمُْعلا ؛ ُزْجَع  ِلامْعَْالا ، ُهَفآ  : » دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  راک  نآ  تفآ 

میروخ یمرب  ینادنمراک  هب  اهراب  اه  هرادا  رد  .دوزفا  دیاب  ار  یفاکان  تراظن  راک و  بسانمان  میسقت  تیریدم ، فعـض  دراوم ، نیا  هب 
راـک یب  هک  مینیب  یم  ار  يدـنمراک  يرگید ، زیم  تشپ  یلو  دـنرادن ، ندناراخرـس  تصرف  حالطـصا  هب  راـک ، یناوارف  ببـس  هب  هـک 

.دنک یم  اضتقا  نینچ  شراک  عون  ای  تسا  هتسشن 

فرش ّزع و  هب  ندیسر  یهاوخ  وچ 

فک هب  دیآ  دوصقم  ّرُد  ار  وت 

یمد ششوک  راک و  زا  ياسایم 

یمدآ (2) هیامرس  تسا  یعس  هک 

ناگتسشنزاب نادنملاس و  تغارف  تاقوا  ب )

تـسا يرگید  رمع  تسین ؛ گرم  راظتنا  قاتا  يدنملاس ، .ونیم  یتیگ و  نایم  زیگنازار  تسا  یخزرب  یهلا و  تسا  یتبهوم  يدنملاس ،
، ناشیا  (3)« .یتسه نآ  رد  هک  تسا  ینامز  نامه  وت  دیفم )  ) رمع هک  یتسار  هب  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .رگید  ینامز  رد 

یمن زاب  هتفر  رمع  هک  دیزیهرپب ؛ دنامن ، یقاب  امـش  يارب  هچنآ  رد  اهرمع  ندش  عیاض  زا  : » دراد یم  زاب  رمع  ندرک  عیاض  زا  ار  یمدآ 
(4) «. ددرگ

يرو هرهب  رد  نادنملاس  يورین  هبرجت و  تقو ، زا  دوش  یم  شالت  ناهج  رد  هزورما 

54 ص :

ص 109. ج 3 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  - 1
ص 328. رهوگ ، رازه  - 2

ص 199. ج 2 ، یعوضوم ، يدمآ  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  همجرت و  - 3
.نامه - 4
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هدـش هتفرگ  رظن  رد  دـنمزاین  دارفا  هب  کمک  يارب  يا  هژیو  لحم  ایلارتسا ، ياهاسیلک  رد  لاـثم ، يارب  .دوش  هتفرگ  هرهب  رتشیب  هعماـج 
رد نادنملاس ، يورین  تقو و  زا  يریگ  هرهب  يارب  اهروشک  یخرب  رد   (1) .دنهد یم  لیکشت  نادنملاس  ار  نآ  ناگدننادرگ  هک  تسا 

هنابلطواد نوگانوگ  ياـه  هنیمز  رد  دـنلیام  هک  ینادـنملاس  .تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نادـنملاس  هژیو  رتفد  یلحم ، ياـهاروش  رتشیب 
مه اـه ، هناـخ  رد  یـصوصخ  سیردـت  زا  تسا  تراـبع  هناـبلطواد  تامدـخ  نیا  زا  یخرب  .دـنور  یم  زکارم  نیا  هـب  دـننک ، تمدـخ 

هد يراد و  هناخ  هناخ ، روما  هب  کمک  دـنور ، یم  ترفاسم  هب  هک  يدارفا  ِناهایگ  هناخ و  زا  يراد  هگن  اه ، هداوناخ  دارفا  اـب  یتبحص 
(2) .رگید هنومن  اه 

يرایسب ياهب  نارگ  هبرجت  ناوت و  زا  یلو  دنلوغـشم ، يزرواشک  دننام  ییاه  تیلاعف  راک و  هب  تخـس  نادنملاس  یخرب  ام  روشک  رد 
تاـقوا رتشیب  ناـنآ  .دوش  یمن  هتفرگ  هرهب  دـنراد ، ار  فلتخم  روما  رد  تیلاـعف  ییاـناوت  زونه  هکنآ  دوجواـب  ناگتـسشنزاب ، زا  رگید 

یمن افیا  یعامتجا  يداصتقا و  ياه  تیلاعف  رد  یشقن  چیه  دننارذگ و  یم  نالاس  مه  ناتسود و  اب  ندز  پگ  هب  ناتـسوب  رد  ار  دوخ 
شا هفیاط  نایم  رد  يریپ  ره  : » دیامرف یم  هک  نانچ  تسا ؛ يربمایپ  شقن  عامتجا ، رد  دـنملاس  شقن  مالـسا ، رد  هک  یلاح  رد  دـننک ؛

(3) شموق .» نایم  رد  تسا  يربمایپ  نوچمه 

ياـشگ هار  نادـنملاس ، هبرجت  زا  يریگ  هرهب  نیقی ، هب  تسا و  لاـمک  هـبرجت و  یگتخپ ، راـب  هلوـک  زا  راشرـس  يا  هرود  يدـنملاس ،
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نخس ، ریما  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دنملاس  هشیدنا  هبرجت و  يدنمـشزرا  .دوب  دهاوخ  یناسنا  هعماج 

هشیدنا »

55 ص :

 . صص 68 و 69 چ 2 ، ، 1379 نارهت ، راکوکین ، ناوناب  هورگ  يدنملاس ، تالاقم  هعومجم  راکوکین ، ناوناب  هورگ  - 1
.نامه - 2

ص 137. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3

مالسا وترپ  رد  يرو  www.Ghaemiyeh.comهرهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_55_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_55_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. تسا رتدنیآ  شوخ  ناوج  شالت  زا  نم  رظن  رد  دنملاس 

هعماج مه  ات  دیآ  مهارف  هعماج  رد  نانآ  رتشیب  هچ  ره  تکراشم  رتسب  نادنملاس ، تیصخش  هب  يراذگ  تمرح  اب  تسا  رتهب  نیاربانب ،
.دنوشن یناور  یحور _  تالکشم  راچد  دوخ  مه  دوش و  دنم  هرهب  نانآ  دنمشزرا  ياه  هبرجت  زا 

تمتفگ دنیوگ ، هبرجت  نخس ز  ناریپ 

نک (2) شوگ  دنپ  يوش ، ریپ  هک  رسپ  يا  ناه 

ناوناب ج )

افیا هعماـج  يرو  هرهب  رد  یمهم  شقن  دـنناوت  یم  تهج  نیا  زا  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  روـشک  ره  لاـعف  تـیعمج  زا  یمین  ناوناـب ،
تیریدم هناخ و  رد  راک  یمالـسا ، هعماج  رد  نانآ  هفیظو  نیتسخن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  شیامرف  ربانب  .دـننک 

«. تفای دهاوخ  نادهاجم  باوث  دـهاوخب ، ادـخ  رگا  شیوخ ، هناخ  رد  ندرکراک  اب  امـش  زا  کی  ره  ، [ نانز يا  : »] تسا نآ  حـیحص 
(3)

رد هژیو  هب  عامتجا ، ياه  هنحـص  رد  يردام ، ریطخ  هفیظو  هناخ و  تیریدـم  رانک  رد  یمالـسا  ناریا  ناوناـب  هراومه  خـیرات ، هاوگ  هب 
دنتـساوخ یم  رگا  ، » شهوژپ کی  ياه  هتفای  ساسارب  .دنا  هدوب  دوخ  نارـسمه  راکددـم  رای و  اهرهـش ، يریاشع و  قطانم  اهاتـسور ،

هنیزه دننک ، مادختسا  رگراک  دنهد ، یم  ماجنا  هناخ  رد  نانز  طقف  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  يارب 

56 ص :

 . تمکح 86 ص 643 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  - 1
ص222. چ1 ، ، 1368 هشیدنا ، تاراشتنا  ءافولا ، هسسؤم  مق ، رعش ، ناوید  يزاریش ، ظفاح  دمحم  نیدلا  سمش  - 2

ص 357. یعوضوم ، هحاصفلا  جهن  - 3
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(1) «. دش یم  هداوناخ  کی  هنیزه  ربارب  راهچ  نآ 

تبیغ هب  يراک ، یب  زا  یتح  ای  دننارذگ  یم  تلاطب  هب  ار  دوخ  تقو  اهنآ  زا  يرایسب  زونه  دنراد ، عامتجا  رد  نانز  هک  یشقن  مامت  اب 
اب دـنناوت  یم  ناـنآ  .دـننک  یم  خـلت  ناـش  هداوناـخ  دوـخ و  يارب  ار  یگدـنز  دـنزادرپ و  یم  نارگید  یگدـنز  رد  تلاـخد  ندرک و 

ادخ لوسر  .دنوش  مرگرـس  نادنزرف  يارب  ییوگ  هصق  یتسد و  يرنه و  ياه  تیلاعف  نآرق ، توالت  هعلاطم ، دـننام  بسانم  ياهراک 
یمرگرـس هچ  شا  هناخ  رد  نمؤم  نز  يارب  یـسیر  خن  خرچ  : » دیامرف یم  هناخ  رد  نانز  ندـش  مرگرـس  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) تسا .» یبوخ 

ناناوجون ناکدوک و  د )

عوضوم زا  دیاب  نادنزرف ، هژیو  هب  هداوناخ ، دارفا  کت  کت  .درک  دودحم  ناردام  ناردپ و  تیلاعف  هب  دـیابن  ار  هداوناخ  رد  يرو  هرهب 
، هناخ تاناکما  كاشوپ و  راکدوخ ، دادم ، رتفد ، دننام : دنراد ، رایتخا  رد  هک  ییاه  تصرف  تاناکما و  زا  ات  دنبای  یهاگآ  يرو  هرهب 
قالخا و اب  دـننارذگن و  تلاطب  هب  اه  ناتـسبات  رد  هژیو  هب  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  نینچمه  .دـنریگ  هرهب  یتسرد  هب  هعماج  هسردـم و 

.دنروآ مهارف  هداوناخ  دارفا  ناملعم و  ناتسود ، يارب  یباداش  یگدنز  طیحم  بوخ ، هیحور 

رو هرهب  هار  رد  ار  مزال  ياه  شزومآ  نانآ  .میا  هدرک  لمع  فیعض  هعماج  ناناوجون  ناکدوک و  هب  يرو  هرهب  شزومآ  شخب  رد  ام 
هرهب هرابرد  اه  هداوناخ  نادنزرف و  ندوبن  هیجوت  لیلد  هب  هلاس  ره  مینادب  تسا  رتهب  .دنا  هدـیدن  ناش  هعماج  هداوناخ و  دوخ ، نتخاس 

هیجوت اب  کش ، یب  .دوش  یم  دراو  تراسخ  لاـملا  تیب  اـه و  هداوناـخ  هب  ناـموت  اـهدرایلیم  نازومآ ، شناد  یخرب  يدودرم  يرو و 
ناوت یم  اه  تراسخ  هنوگ  نیا  ندمآ  دراو  زا  مهم ، نیا 

57 ص :
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.تفرگ راک  هب  اه  هسردم  رد  شرورپ  شزومآ و  ياه  همانرب  شیازفا  يارب  ار  یلام  عبانم  درک و  يریگ  شیپ 

هدرک لیصحت  دارفا  ناناوج و  ه )

هنـالاس .تـسا  هعماـج  هدرک  لیـصحت  ناـناوج  نوزفازور  يراـک  یب  یناـسنا ، يورین  شخب  رد  يرو  هرهب  تالکـشم  زا  رگید  یکی 
نالک ياه  هنیزه  فرص  اب  اهنآ  .دنوش  یم  روشک  رسارس  ياه  هاگشناد  دراو  رتهب  یگدنز  دیما  هب  لیصحت ، هب  قاتشم  ناوج  نارازه 
بذج لیلد  هب  ناگدرک  لیـصحت  نیا  زا  یمین  دودح  هنافـسأتم  یلو  دـنوش ، یم  لیـصحتلا  غراف  لاس  دـنچ  زا  سپ  يونعم ، يدام و 

رد هژیو  هب  .دنریگ  هرهب  دوخ  شالت  تمحز و  اه  لاس  هجیتن  زا  دنوش و  راک  رازاب  بذـج  دـنناوت  یمن  اه ، هاگـشناد  هزادـنا  زا  شیب 
رد دننک و  رظن  فرـص  دوخ  تالیـصحت  زا  يدنچ  زا  سپ  تسا  نکمم  تمدـخ ، لحم  رد  تاناکما  دوبمک  لیلد  هب  مورحم ، قطانم 

اه و هداوناخ  جـنرتسد  اه  لاس  هک  ناناوج  نیا  .دـنزادرپب  ازدـمآرد  بذاک  ياه  لغـش  هب  ای  دـنوش  لوغـشم  یـصصختریغ  ياـهراک 
هاگـشناد و زا  دوخ  نهذ  رد  هک  ار  ییایؤر  خاک  شقن  هاگ  دنا ، هدرک  لیـصحت  فرـص  ار  دوخ  یناوج  دنمـشزرا  تاقوا  روط  نیمه 

زاغآرس نیا  دنوش و  یم  یناور  یحور _  تالکشم  عاونا  راچد  لیلد ، نیمه  هب  .دننیب  یم  بآ  رب  هراب  کی  دندوب ، هتخاس  لیـصحت 
دـیلوت و هار  رد  اـهورین  نیا  ییاـناوت  دادعتـسا و  زا  ناوت  یم  رتهب ، يزیر  هماـنرب  اـب  .تسا  ناـش  هعماـج  هداوناـخ و  دوخ ، تالکـشم 

.تفرگ هرهب  هعماج  یگدنزاس 

ینادراک فعض  و )

، نیقی هب  .تساهراک  ماجنا  یتسرد  تعرـس و  عبات  اه  تیلاـعف  يرو  هرهب  رد  راـظتنا ، دروم  تیفیک  تیمک و  هک  هدـش  تباـث  هزورما 
تعرـس و نیا  هتبلا  .تشاد  دـهاوخ  هارمه  هب  يرت  بولطم  هدزاب  دریگ ، ماجنا  يرت  بولطم  یتسرد  تعرـس و  اـب  اـه  تیلاـعف  هچره 

نادب دیدرگ ، دنمدوس  شناد ، هب  دیتساوخ  هاگ  ره  : » دیامرف یممالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .تساه  تراهم  حطـس  شناد و  عبات  یتسرد ،
هاگ ره  ...دینک (1) لمع 
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(1) «. دینک لمع  دیتسناد ،

دارفا ار  روشک  روـما  زا  يرایـسب  زوـنه  روـما ، هرادا  زا  هناـگیب  ناسانـشراک  تسد  ندـش  هاـتوک  روـشک و  ياـه  تفرـشیپ  دوـجو  اـب 
رد دنناد و  یم  صـصختم  دنرادن ، نآ  زا  يا  هتـشررس  چیه  هک  يروما  رد  ار  دوخ  زین  دارفا  زا  يرایـسب  .دننک  یم  هرادا  صـصختمان 
ادخ لوسر  .تسا  هدش  روما  رد  يرو  هرهب  شهاک  بجوم  هلئـسم  نیمه  .دنهد  ماجنا  ار  نآ  دنـشوک  یم  ای  دننک  یم  رظن  راهظا  نآ 
ماما (2) .تسا » رتشیب  شندرک  تسرد  زا  شندرک  بارخ  دـهد ، ماجنا  ار  يراـک  هتـسنادن ، هک  ره  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: تسا هدومرف  مه  مالسلا  هیلع  یلع 

فدـه زا  دـنک ، شـالت  رتشیب  نتفر  رد  هچ  ره  دور و  یم  ههاریب  هب  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـنک ، راـک  یناداـن  يور  زا  هک  یـسک 
.دوش (3) یم  رترود 

لاغتشا تیفیک  ز )

دیلوت رد  دنتسه و  فرص  هدننک  فرـصم  تیعمج ، رتشیب  ینعی  تسا ؛ لاغتـشا  تیفیک  یناسنا ، يورین  شخب  رد  رگید  تالکـشم  زا 
روشک نیموس  ناریا ، تیعمج  یناوج ، رظن  زا  دـنراد و  نس  لاـس  ریز 24  روشک ، تیعمج  زا  رفن  نوـیلیم  دودح 37   » .دنرادن یشقن 

لیلد هب  هیقب  دـنراد و  شقن  یعامتجا  يداـصتقا و  ياـه  تیلاـعف  رد  یکدـنا  دادـعت  ناوج ، تیعمج  نیا  زا  (4) .تسا » ناـهج  ناوج 
میهاوخ مینک ، هفاضا  رامآ  نیا  هب  زین  ار  ناگداتفاراکزا  نادنملاس و  ناراک ، یب  رگا  لاح  .دنتسه  هدننک  فرصم  لیصحت ، هب  لاغتشا 

.دنتسه لاعف  هعماج  يرو  هرهب  رد  تیعمج  زا  یمک  دادعت  طقف  دید 

دودح ناریا ، يرفن  نویلیم  تیعمج 68  زا   » ندنل يداصتقا  دحاو  نخس  ساسا  رب 
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نازرواشک نارگراک ، دننام  مه  یخرب  دنراد و  بذاک  لغـش  نالاعف  نیا  زا  یخرب   (1) «. دراد دوجو  لاعف  راک  يورین  رفن  نویلیم   19
نییاپ زا  يرگید  لکـش  هلئـسم ، نیا  .دـنرادن  ار  مزال  يرو  هرهب  دنتـسین و  لاعف  لاس  زا  ییاه  لصف  رد  لغـش ، ياضتقا  هب  ناـملعم  و 

.تسین بولطم  روشک  يارب  لاغتشا  تیفیک  هنوگ  نیا  نیقی ، هب  .دراذگ  یم  شیامن  هب  هعماج  رد  ار  يرو  هرهب  ندوب 

تالیطعت تفآ  ح )

رگید اــب  هسیاــقم  رد  یمــسرریغ  یمــسر و  تــالیطعت  یناوارف  یناــسنا ، يورین  عباــنم  شخب  رد  دوــجوم  تالکـــشم  زا  یکیس 
رد هک  یلاـح  رد  تسا ؛ زور  طـقف 11  هسنارف  رد  زور و  سیلگنا 8  رد  زور ، ناملآ 12  روشک  رد  یمـسر  تالیطعت  .تساهروشک 
رد ناملآ ، رد  يرفن  هداوناخ 4  کی  هک  تسا  نآ  فرح  نیا  يانعم  .تسا  لیطعت  زین  رگید  زور   24 هعمج ، زور  زا 52  ریغ  هب  ناریا 
اب ینعی  دـنهد ؛ یم  ماجنا  دـیفم  راک  هام  کی  طـقف  ناریا  رد  يرفن  هداوناخ 4  کی  دـنهد و  یم  ماجنا  دـیفم  راک  هام   15 لاس ، لوط 

تعاس هن  و   ) يراک زور  رظن  زا  یقاقحتـسا  ههام  کی  یـصخرم  هنالاس و  یمـسر  تالیطعت  هعمج و  هبنـش و  جـنپ  یلیطعت  باـستحا 
دیاب مه  ار  رفس  حیرفت و  يارب  تالیطعت  نیب  ندز  لپ  گنهرف   (2) .دراد دوجو  تحارتسا  زور   3 يراک ، زور  ره 4  لباقم  رد  دیفم )
هعماج رد  یناوارف  ياهداقتنا  اه و  ثحب  اب  تسا و  رثؤم  رایـسب  هعماج  يرو  هرهب  شهاک  رد  هلئـسم  نیا  .درک  هفاـضا  لکـشم  نیا  هب 

مایا رد  ام  : » دومرف هک  دوب  لاس 1383  هعمجزامن  نیتسخن  رد  بالقنا  مظعمربهر  داقتنا  اهداقتنا ، نیرت  يدـج  زا  یکی  .تسور  هبور 
(3) تسا .» روشک  نایز  هب  هک  میراد  يدایز  تالیطعت  لاس ،
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درایلیم  110 يراک ، زور  باستحا 240  اب  يراک ، ياهزور  تبـسن  هب  روشک  یلخاد  صلاخان  دـیلوت  هنارـس  دروآرب ، کی  ساـسا  رب 
دوش یم  هفاضا  روشک  یلخاد  صلاخان  دیلوت  هب  ناموت  درایلیم  دودح 2000  یمسر ، تالیطعت  مجنپ  کی  شهاک  اب  هک  تسا  رالد 

.تسا (1) ییالاب  رایسب  مقر  هک 

هب .تسا  نیا  زا  رتالاب  رایسب  تالیطعت  زا  لصاح  نایز  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  ییادتبا  ار  هبساحم  نیا  نانادداصتقا  زا  يرایـسب  هتبلا 
زور ره  ربارب  رد  نونکا  لاحره ، رد  .دوش  یم  راوشد  رایـسب  هبـساحم  دـنریگ ، یم  رارق  مه  رـس  تشپ  تالیطعت  هک  یعقاوم  رد  هژیو 

.دوش (2) یم  هتساک  یلم  صلاخان  دیلوت  زا  رالد  نویلیم   24 یلیطعت ،

هب یهجوت  مک  بجوم  دـیابن  عوـضوم  نیا  یلو  دراد ، یمـسر  یبهذـم و  یلم ، هبنج  اـم  روـشک  رد  ناوارف  تـالیطعت  دوـجو  هچرگا 
، نف ناداتسا  ناسانشراک و  رظن  زا  يریگ  هرهب  اب  تسا  رتهب  ور ، نیازا  .دوش  هعماج  رد  يرو  هرهب  شهاک  شـشوک و  راک و  گنهرف 

.دسرب يرو  هرهب  هب  نآ ، تاکرب  زا  هدافتسا  اب  هعماج  ات  میشاب  تالیطعت  شهاک  يارب  یلمع  ياهراکهار  یپ  رد 

هعلاطم گنهرف  رقف  ط )

رادروخرب يا  هژیو  هاگیاج  زا  دـیفم  باتک  هعلاطم  نایم ، نیا  رد  .دراد  یگتـسب  يددـعتم  لماوع  هب  هعماـج ، ره  يرو  هرهب  هعـسوت و 
يورین يونعم  تیقفوم  رد  دـناوت  یم  تسا ، هعماـج  رد  هعـسوت  هدـننک  نییبـت  دراد و  هعـسوت  رد  يا  هژیو  هاـگیاج  هک  باـتک  .تسا 

هک یـسک  : » دناد یم  يونعم  هدنهد  یلـست  نیرتهب  ار  نآ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  .دوش  هدرمـش  دیفم  رثؤم و  رایـسب  مه  یناسنا 
هدادن تسد  زا  ار  یتحار  دنسرخ و  رما  چیه  دهد ، شمارآ  باتک  هب  ار  دوخ 
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ناتـسوب اه و  غاب  اه ، باتک  ءاملُعلا ؛ ُنیتاـسب  ُُبتُکلَا  : » هک تسا  ناـشیا  زا  زین   (1) (.« درادن يرگید  زیچ  نداد  یلـست  هب  يزاین   ) تسا
(2) «. دنتسه نادنمشناد  ياه 

و نتـسناد »  » هزیگنا شطع و  هنافـسأتم  دراد ، هعماـج  دارفا  يوـنعم  دـشر  رد  یناوـخ  باـتک  باـتک و  گـنهرف  هک  یتـیمها  ماـمت  اـب 
هئارا ناناوخ  باتک  باتک و  هناخ ، باتک  زا  یتوافتم  روآدرد  ياهرامآ  يرامآ ، ياه  هداد  .تسا  مک  رایـسب  ام  هعماج  رد  هعلاـطم » »

هناخ باتک  کی  یتح  دوبن  رفن ، ره  يارب  باتک  دـلج  کی  دوبن  یناریا ، رفن  ره  يارب  هعلاطم  هاتوک  رایـسب  نامز  رگنایب  هک  دـهد  یم 
زا يرایسب  رد  ییاسران  هناخ و  باتک  دوبن  سرادم ، یهاگشناد و  ياه  هناخ  باتک  زا  يرایسب  رد  سانشراک  دوبن  اهرهش ، یخرب  رد 

ياه هناخ  باتک  رامآ  یمومع ، ياه  هناخ  باتک  شخب  رد  لاـثم ، يارب  .تسا  نآ  دـننام  هعلاـطم و  ياـضف  دوبمک  روشک ، سرادـم 
یمومع ياه  هناخباتک  دادعت  رگید ، يرامآ  ساسا  رب   (3) .تسا هدش  مالعا  دروم  رازه   12 زاین ، دروم  نازیم  دروم و   1600 یمومع ،

ياه باتک  دادـعت  .تسا  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  رد  مقر  نیا  نیگنایم   551 ینعی دصرد   8/1 ناریا ، رد  رفن  رازه  دـص  ره  يازا  هـب 
.تسا (4) هدوب  هتفای  هعسوت  ياهروشک  رد  مقر  نیا  نیگنایم  ینعی 581  دصرد ؛ زین 7/1  ناریا  یمومع  ياه  هناخباتک  رد  دوجوم 

هب هنیمز  نیا  رد  دـیاب  یگنهرف  نالوئـسم  .تسا  روشک  تیعمج  اـب  هسیاـقم  رد  یمومع  ياـه  هناـخ  باـتک  دوبمک  رگناـیب  ماـقرا  نیا 
ار نتـسناد  لقعت و  رکفت و  هیحور  هعلاطم ، هزیگنا  داجیا  اب  رگید ، يوس  زا  دـننک و  لمع  اه  یتساک  نیا  عفر  درومرد  دوخ  فیاـظو 

ناوخ باتک  دارفا  یلو  دسرب ، مه  یناهج  ياهدرادناتسا  هب  اه  هناخ  باتک  رامآ  رگا  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دنهد  شرتسگ  هعماج  رد 
يونعم ياه  تیقفوم  بسک  رد  میشاب ، هتشادن 

62 ص :
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.میا هدشن  قفوم 

هعلاطم و تیمها  هب  اه  هداوناخ  ایلوا و  نداد  هجوت  سرادـم ، یـشزومآ  يزیر  هماـنرب  رد  باـتک  هعلاـطم  گـنهرف  ندرک  یمومع  اـب 
داجیا دنمـشزرا و  ياه  باتک  یفرعم  روط  نیمه  تاعوبطم و  اه و  هناسر  رد  باتک  دـقن  همانرب  شرتسگ  نادـنزرف ، نیب  نآ  جـیورت 

.تفای تسد  مهم  فده  نیا  هب  ناوت  یم  رشن  ياه  عوضوم  رد  عونت 

مدرم هب  تمدخ  میرکت  فعض  ي )

مدرم هب  تمدـخ  یتراـبع  هب  مدرم و  هب  یکین  ناـسحا و  یناـسنا ، عباـنم  شخب  رد  دارفا  يونعم  تیقفوـم  مهم  لـماوع  زا  رگید  یکی 
هدش یحرط  ناونع  ریخا ، لاس  هس  ود  رد  یتح  هلئـسم ، نیا  .دوش  یم  ریبعت  عوجر » بابرا  میرکت   » هب نآ  زا  يرادا  ماظن  رد  هک  تسا 

هتـشون هچراپ  بصن  راعـش و  دح  زا  هنافـسأتم  یلو  دش ، ارجالا  مزال  اه  هرادا  مامت  رد  يزیر  همانرب  تیریدـم و  نامزاس  يوس  زا  هک 
ات دنتـسه  زکرم  زا  ییاهراکهار  رظتنم  اه ، هرادا  نانکراک  نالوئـسم و  هک  تسا  نآ  حرط ، نیا  يارجا  يدـنک  لیالد  زا  .تفرن  رتارف 
هب دناوت  یمن  لمع ، رد  تسا و  بسانم  يرادا  يریگرامآ  يارب  رتشیب  يا  هیور  نینچ  هکنآ  زا  لفاغ  دنزاس ؛ گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ 

.دهد نایاپ  روشک  يرادا  نیگنس  راطق  تکرح  يدنک 

اه هرادا  زا  یـضعب  رد  عوجر  بابرا  میرکت  هزیناکم  ماظن  يریگراک  هب  روما و  ندرک  يا  هنایار  اب  تسا  هدـش  شالت  رگید ، يوس  زا 
روخرد هک  دوـش  ماـجنا  رت  عیرـس  مدرم  روـما  هب  یگدیـسر  هتـساک و  يرادا  ياـه  يزابذـغاک  زا  نارهت ، هقطنم 2  يرادرهـش  دننام 

يارب يونعم  ياه  هزیگنا  داجیا  حرط و  فادها  هرابرد  نادـنمراک  هیجوت  هدـش ، تلفغ  نآ  زا  تسا و  مهم  هچنآ  هتبلا  .تسا  نیـسحت 
يویند و ناوارف  راـثآ  دارفا ، يارب  دـناوت  یم  تسا و  هدـش  دـیکأت  نادـب  ینید  ياـه  هزوـمآ  رد  هک  تسا  عوـجر  باـبرا  هب  تمدـخ 

: دیامرف یم  نمؤم  هب  مارتحا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دروآ  هارمه  هب  يورخا 

لح ار  وا  ترخآ  ایند و  تالکشم  زا  لکـشم  داتفه  دنوادخ ، دزاس ، فرطرب  يرگید  نمؤم  زا  ار  یلکـشم  یتحاران و  هک  ینمؤم  ره 
.درک دهاوخ 

، دنوادخ دوب ، یتخس  رد  دوخ  هک  یلاح  رد  درک ، مهارف  یشیاسآ  ینمؤم  يارب  هک  یسک 

63 ص :
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(1) دنک ...  یم  ناسآ  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  ياهزاین 

يور یکین  هب  دـیریگ و  دـنپ  ظعاوم  زا  سپ  .تسوا  روای  تسا ، شا  ینید  ردارب  هب  کـمک  ددـص  رد  نمؤم  هک  یناـمز  اـت  دـنوادخ 
.دیروآ (2)

نادـنمراک رگا  .تسا  هدـش  نایب  ییابیز  هب  اهنآ  تجاح  ندروآرب  ناـنمؤم و  هب  یناـسر  تمدـخ  شزرا  دنمـشزرا ، تاـیاور  نیا  رد 
یناسآ هب  مدرم  ياه  يراتفرگ  زا  يرایـسب  دـننک ، راک  عون  مه  هب  تمدـخ  تین  اب  دـنوش و  هیجوت  نآ  دروم  رد  يرادا  ياه  نامزاس 

.دوش یم  لدب  دنمراک  يارب  یهاگتدابع  هب  راک  لحم  هرادا و  دش و  دهاوخ  فرطرب 

بابرا يدنم  تیاضر  يارب  ماگ  نیتسخن  دنادب  دیاب  وا  .درادـن  يرادا  راکهار  هب  يزاین  عون ، مه  هب  تمدـخ  يارب  ناملـسم  دـنمراک 
، راک لحم  رد  ندوب  سرتسد  رد  رضاح و  راک ، نداد  ماجنا  هناردارب  هناتسود و  تمدخ ، تیفیک  سپـس  تسا ؛ هیلوا  دروخرب  عوجر ،

دوخ تمعن  ّیلو  ار  نانآ  هکلب  دشاب ، هتشادن  هناراکبلط  راتفر  مدرم  اب  دنادب  دیاب  وا  نینچمه  .نآ  دننام  ندوب و  بترم  زیمت و  هداس و 
رارق اهنآ  هب  تمدخ  مدرم و  ياه  يدـنمزاین  نتخاس  فرطرب  يارب  ار  نآ  هک  دـنادب  ادـخ  يوس  زا  یتمعن  ار  دوخ  هاگیاج  درادـنپب و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تسا  هداد 

تـسد اهنآ  هک  هاـگ  نآ  اـت  .تسا  هدیـشخب  ناـنآ  هب  یـصاخ  ياـه  تمعن  نارگید ، هب  ندـناسر  دوس  يارب  هک  دراد  یناگدـنب  ادـخ 
هب دریگ و  یم  ناشتـسد  زا  ار  تمعن  دـننک ، غیرد  شـشخب  زا  هاگره  دراذـگ و  یم  یقاب  ناشتـسد  رد  ار  اه  تمعن  دـنراد ، هدنـشخب 

.داد (3) دهاوخ  نارگید 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  ناوفـص  دـینک : هجوت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  اـبیز  یناتـساد  هب  ثحب ، ناـیاپ  رد  تسا  رتهب 
ورب و يروف  : » دومرف ناوفـص  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .داد  حرـش  ار  دوخ  يراتفرگ  دش و  دراو  یّکم  يدرم  ناهگان  .دوب  هتـسشن 

ار تدوخ  ینامیا  ردارب 

64 ص :

ص 164. چ 47 ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  قودص ، خیش  - 1
نامه - . 2

ص 733. تمکح 425 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  - 3
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: تفگ ناوفـص  دـش »؟ روطچ  : » دیـسرپ ماما  .تشگرب  دوب و  هدومرف  ماما  هک  درک  نانچ  تفر و  ناوفـص  .ناـسر » يراـی  شراـک  رد 
زا یمک  تقو  يدروآرب و  یـسک  زا  یتجاح  هک  کچوک  رهاظ  هب  راک  نیمه  هک  نادب  : » دومرف ماما  .درک » حالـصا  ار  نآ  دـنوادخ  »

«. تسا رت  لضاف  رت و  بوبحم  هبعک  رود  فاوط  تفه  زا  تفرگ ، وت 

.دیبلط يرای  ترـضح  نآ  زا  تشاد و  يراتفرگ  يدرم  دومرف : تخادرپ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  یناتـساد  لقن  هب  سپـس  ناشیا 
نسح ماما  .دوب  زامن  لوغشم  هک  دیسر  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هار  نیب  رد  .داتفا  هار  دیشوپ و  ار  اه  شفک  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

وا شیپ  متـساوخ  لوا  نم  : » تفگ یتـفرن »؟ وا  شیپ  يدرک و  تلفغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  روطچ  : » دومرف درم  نآ  هب  مالـسلا  هیلع 
ندروآرب قیفوت  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  متفرن .» ناشتمدـخ  تسا ، روذـعم  هدرک و  فاـکتعا  دـنتفگ  نوـچ  یلو  مورب ،

(1) دوب .» رتهب  شیارب  فاکتعا  هام  کی  زا  دوب ، هداد  تسد  شیارب  وت  تجاح 

دیلوت شخب  . 2

هراشا

یمومع حطـس  شهاـک  مروت ، شهاـک  هب  اریز  تسا ؛ دنمـشزرا  دوخ  يدوخ  هب  روشک  ره  رد  یلخاد  صلاـخان  دـیلوت  دـشر  هزورما 
تفرشیپ هعـسوت و  تیاهن ، رد  داصتقا و  قنور  دیلوت ، يوس  هب  هیامرـس  ندش  ریزارـس  يراک ، یب  شهاک  لاغتـشا ، شیازفا  اه ، تمیق 

عبانم و هب  هجوت  اب  روشک ، دـیلوت  شخب  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  ریگ  مشچ  ياه  تفرـشیپ  دوجو  اـب  مهم  نیا  هتبلا  .دـماجنا  یم  روشک 
.تسا هدیسرن  یبولطم  حطس  هب  زونه  بسانم ، ییایفارغج  ياه  یگژیو  هیلوا و  ماخ و  داوم  هژیو  هب  دیلوت ، يارب  ناوارف  تاناکما 

هدوب دصرد   8/4 ایـسآ ، يرو  هرهب  نامزاس  وضع  روشک  نیب 17  ، 2000 ياه 1991 _  لاس  رد  ناریا  یلخاد  صلاخان  دـیلوت  دـشر 
هب طوبرم  هرود  نیا  یلم  دشر  نیرتشیب  .تسا 

65 ص :

ص 284. ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 1
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دصرد اب 6/5  دـنه  هرک 2/6 و  يروهمج  ناویات 4/6 ، مانتیو 6/7 ، اب 9/7 ، روپاگنـس  ياهروشک  تسا و  دـصرد   7/8 دشر اب  يزلام 
(1) .دنتسه يدعب  ياه  هبتر  رد  دشر 

هک نانچ  دننیب ؛ یمن  بسانم  نادـنچ  هدـنیآ  ياه  لاس  رـضاح و  لاح  رد  ار  یعقاو  صلاخان  دـیلوت  دـشر  زین  دـیدج  ياه  ینیب  شیپ 
سنیزیب هسـسؤم  (2) و  هتـسناد دصرد  لاـس 2005،5/5  رد  ار  یعقاو  یلخاد  صلاـخان  دـیلوت  دـشر  تسیمونوکا ، تاـعالطا  دـحاو 

دصرد  2/5 لاس 2006 ، رد  دصرد ،  4/5 لاس 2005 ، رد  ار  ناریا  یعقاو  یلخاد  صلاخان  دیلوت  دوخ ، شرازگ  نیرت  هزات  رد  روتینام 
.تسا (3) هدرک  ینیب  شیپ  دصرد   1/5 لاس 2007 ، رد  و 

رما نیمه  .دهد  یم  ربخ  شخب  نیا  رد  يرو  هرهب  حطس  ندوب  نییاپ  زا  روشک ، رد  یلخاد  صلاخان  دیلوت  دشر  ندوب  نییاپ  نیقی ، هب 
دراو هب  روبجم  ور و  هبور  ییاهدوبمک  اب  هعماج  یمومع  زاین  دروم  ياـهالاک  نیمأـت  دـیلوت و  رد  یتح  روشک  اـت  تسا  هدـش  بجوم 

.میزادرپب لکشم  نیا  للع  هب  مینآرب  ثحبم  نیا  رد  .دوش  یفرصم  يالاک  نت  اه  نویلیم  ندرک 

دیلوت رد  هداوناخ  شقن  ندوب  گنر  مک  فلا )

رد یناریا  ياه  هداوناـخ  رتشیب  .دـنا  هتـشاد  هدـهع  رب  هعماـج  داـصتقا  رد  یمهم  شقن  هراومه  ناریا  رد  اـه  هداوناـخ  خـیرات ، هاوگ  هب 
مزاول دیلوت  زا  دـندرک ، یم  دـیلوت  نآ  هیلوا  داوم  دـیرخ  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  ياهالاک  زا  يرایـسب  تکرـش و  يدـیلوت  ياه  تیلاعف 

مهم نیا  ...و .  تاینبل  ابرم ، بر ، یشرت ، نان ، دننام : یفرـصم  ییاذغ  داوم  كاشوپ و  ات  هتفرگ  میجاج  میلگ و  شرف ، دننام : یگناخ 
، روشک دیلوت  هداوناخ و  داصتقا  هب  کمک  زج  هب 

66 ص :

ص 9. ، 9/3/1383 ش 1156 ، مج ، ماج  - . 1
ص 2. ، 16/6/1384 ش 2062 ، يداصتقا ، راربا  - 2

ص 2. ، 22/6/1384 ش 2067 ، نامه ، - 3
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.تشاد هداوناخ  یفطاع  طباور  رد  یبولطم  ریثأت 

تداع نیا  روما ، یطارفا  ندش  یصصخت  يراد و  هیامرس  طباور  دشر  ارگ ، فرـصم  ياه  تسایـس  غیلبت  لیلد  هب  ریخا  ياه  ههد  رد 
زا دـیلقت  هب  اه  هداوناخ  یخرب  هک  نانچ  دور ؛ یم  یـشومارف  هب  ور  مک  مک  تسا و  هدـش  گنر  مک  اه  هداوناـخ  یخرب  رد  هدیدنـسپ 

ییافکدوخ رهظم  هک  ناییاتسور  یتح  .دننک  یم  هیهت  رازاب  زا  الاب  تمیق  نییاپ و  تیفیک  اب  ار  یفرصم  ياهزاین  یتعنـص ، ياهروشک 
زاین دروم  نان  نآ  اب  دنریگب و  دهد ، یم  رارق  ناشرایتخا  رد  تلود  هک  ار  يا  هنارای  درآ  دنرـضاح  رتمک  زورما  دندمآ ، یم  رامـش  هب 

ياهزاین رتشیب  دنتسه و  هتشذگ  تداع  رب  هک  روشک  رد  ییاتسور  يرهـش و  ياه  هداوناخ  دنتـسین  مک  زونه  هتبلا  .دننک  هیهت  ار  دوخ 
رد يرو  هرهب  دـیلوت و  شهاک  هب  تیاهن ، رد  دـیلوت ، رد  هداوناـخ  شقن  ندوب  گـنر  مک  کـش ، یب  یلو  دـننک ، یم  دـیلوت  ار  دوخ 

.دیماجنا دهاوخ  روشک 

يرورض سانجا  هیلوا و  داوم  يزاس  هریخذ  ب )

تسناد دیاب  یلو  تسا ، بولطم  يرما  روشک  يداصتقا  میرحت  دراوم  رد  هژیو  هب  روشک ، يرورض  سانجا  هیلوا و  داوم  يزاس  هریخذ 
ياـه هیامرـس  زا  یمیظع  شخب  دوش  یم  بجوـم  اریز  دـنک ؛ یم  لـیمحت  دـیلوت  شخب  هب  یناوارف  هنیزه  هیلوا ، داوـم  يزاـس  هریخذ 

هب شخب  نآ  رد  لغاش  لنـسرپ  يایازم  داوم و  يرادـهگن  يزاس و  هریخذ  نآ ، هب  طوبرم  تاسیـسأت  رابنا و  تخاـس  هنیزه  هب  دـیلوت ،
يزاس هریخذ  نودب  دورو  يادتبا  رد  هیلوا  داوم  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  تیعـضو  رگا  .دوش  هداد  صاصتخا  میقتـسمریغ  میقتـسم و  روط 

ياهرازاب اب  تباقر  ناکما  تفای و  یم  شهاک  لوصحم  هدـش  مامت  تمیق  دـش ، یم  رازاب  هناور  تفرگ و  یم  رارق  دـیلوت  طـخ  يور 
ياـتویوت هناـخراک  لاـثم ، يارب  .دـننک  یم  لـمع  نـینچ  یتعنـص  ياـهروشک  یخرب  رــضاح ، لاـح  رد  .دـش  یم  رتـشیب  یللملا  نـیب 

هب لمح  ماگنه  يرادرابنا  دیلوت و  نامز  شهاک  يارب  ار  ژاتنوم  ياهراک  زا  یشخب  ، نپاژ

67 ص :
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(1) .دهد یم  ماجنا  یتشک  يور  دصقم 

ياه هنیزه  تساک و  روشک  رد  يزاس  هریخذ  مجح  زا  يداصتقا ، میرحت  فذـح  روشک و  يداصتقا  تیعـضو  دوبهب  اب  دیـشوک  دـیاب 
ياه لاس  رد  .دوش  یمن  هصـالخ  هیلوا  داوم  رد  اـهنت  روشک ، رد  يزاـس  هریخذ  هتبلا  .تفرگ  راـک  هب  دـیلوت  يرو  هرهب  هار  رد  ار  نآ 
رابنا دـیرخ و  هب  دـننک ، راک  دوخ  لوپ  اب  دـنناوت  یمن  هک  یناسک  روشک ، رد  اه  تمیق  یتابث  یب  لایر و  شزرا  شهاک  لیلد  هب  ریخا 
يور یندـشن  دـساف  یکاروخ  داوم  دراوم ، یخرب  رد  یتح  رـالد و  زرا ، یناـمتخاس ، حـلاصم  یگناـخ ، ِمزاول  دـننام  یـسانجا  ندرک 

نیا .دـننک  دوس  دنـشورفب و  الاب  تمیق  اب  ار  اـهنآ  ساـنجا ، نیا  ندـش  نارگ  اـب  هدـنیآ ، رد  هک  تسا  نآ  دارفا  نیا  دـیما  .دـنا  هدروآ 
دنزرف يارب  هیزیهج  هیهت  سانجا و  دیرخ  هب  عورش  دلوت  ودب  نامه  زا  رادرتخد ، ياه  هداوناخ  یخرب  هک  هتفای  تدش  نانچ  تیعـضو 

ره طسوتم  دنک و  رابنا  الاک  تروص  هب  ار  یگنیدقن  ناموت  رازه  هد  غلبم  طقف  لاس  رد  یناریا  ره  میریذـپب  رگا  لاح  .دـننک  یم  دوخ 
شقن هعماج  يرو  هرهب  دیلوت و  رد  هکنیا  نودب  میظع  يا  هیامرـس  هنوگچ  هک  تفای  میهاوخرد  میریگب ، رظن  رد  رفن  جـنپ  ار  هداوناخ 

.دوش یم  رابنا  اه  هناخ  رد  دشاب ، هتشاد 

شهوژپ گنهرف  فعض  ج )

دیلوت هلئسم  هژیو  هب  اهراک ، همه  دیدرت ، یب  (2) .تسین » شخبدوس  قیقحت  نودب  یششوک  چیه  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
، شهوژپ ددـم  هب  دنـشوک  یم  نارگـشهوژپ  هک  دراد  هشیر  ییاه  شهوژپ  رد  دـیلوت  گنهرف  هزورما  اریز  تسا ؛ راوتـسا  هیاپ  نیا  رب 
اه نامزاس  نوگانوگ و  ياهروشک  رد  شهوژپ  باتـش  هچرگ  .دننک  يریگ  شیپ  تاعیاض  شیازفا  زا  دـنزاس و  نکمم  ار  نآ  ققحت 

يا هدنباتش  تعرس  هراومه  شهوژپ  یلو  تسین ، ناسکی  اهداهن  و 
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.دیآ یم  رامش  هب  هعسوت  يرو و  هرهب  دیلوت ، یساسا  نکر  تسا و  هتفرگ 

ماجنا ینیبزاب و  شیامزآ ، یهدزاب ، هب  الاک  شورف  رالد  ره  زا  دـصرد  هد  ات  جـنپ  صاصتخا  ایـسآ ، هراق  رد  یـسررب  کی  بجوم  هب 
چیه هدش ، ماجنا  هنیزه  هدش و  دیلوت  ياهالاک  تیفیک  نیب  هتفرشیپ  ياهروشک  رد  .تسا (1) جیار  يرما  اه  همان  تنامض  تادهعت و 

امازلا تیفیک  دوبهب  تروص ، نیا  رد  .دـنیآ  یم  رامـش  هب  رگیدـکی  لمکم  موزلم و  مزـال و  ود ، نیا  درادـن و  دوجو  یتریاـغم  هنوگ 
رد نپاژ  ياهاناسر  همین  تعنص  تیقفوم  ، » هنیمز نیا  رد  .دوش  یم  هدرمـش  فیعـض  تیفیک  هنیزه  هکلب  دهد ، یمن  شیازفا  ار  هنیزه 

يارب یفاک  يا  هنومن  اهنآ ، يریذپ  تباقر  نامز  مه  شیازفا  دحاو و  مینویلیم  کی  هب  مدص  کی  زا  تاعیاض  خرن  ریگ  مشچ  شهاک 
تامدخ اهالاک و  یخرب  دیلوت  تیفیک  یشهوژپ ، ياه  هجدوب  ندوب  یفاکان  لیلد  هب  ام  روشک  رد  (2) تسا .» هطبار  نیا  ندش  نشور 

.تسا نییاپ 

.تسا هتفرشیپ  ياهروشک  اب  روشک ، شهوژپ  تیعضو  هلصاف  رگنایامن  ریز  لودج 

یلم صلاخان  دیلوت  زا  یتاقیقحت  هجدوب  مهس  دصرد  روشکرفن  نویلیم  کی  ره  يازا  هب  نارگشهوژپ  تبسن 

1/3 نپاژ رفن   7560

8/2 ناملآرفن  000

6/2 اکیرمآرفن  7560

هسنارف 4/2 رفن   5000

3/2 ناتسلگنا رفن   3650

ایلاتیا 3/1 رفن   3200

ناریارفن 19/0  87
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دیلوت تامدـخ  اهالاک و  تیفیک  دوبهب  هب  تاعیاض ، شهاک  اب  دـناوت  یم  يدربراک ، يداینب و  ياه  شهوژپ  ياه  هتفای  لاـح ، ره  هب 
.دوش دیلوت  رد  يرو  هرهب  بجوم  هدوزفا ، شزرا  ندوزفا  اب  دماجنیب و  هدش 

دیلوت رد  یلاخ  ياه  تیفرظ  دوجو  د )

تیفرظ تاناکما و  زا  میناوت  یمن  رـضاح  لاح  رد  ینعی  تسا ؛ دیلوت  رد  یلاخ  ياه  تیفرظ  دوجو  دیلوت ، شخب  تالکـشم  رگید  زا 
مهـس دـناوت  یم  هک  تساه  شخب  نیا  زا  یکی  يزرواشک ، شخب  لاثم ، يارب  .مینک  يرادرب  هرهب  لماک  تسرد و  میراد ، هک  ییاـه 

لالقتـسا رد  یمهم  شقن  نآ ، رب  نوزفا  .دـنک  افیا  ییاتـسور  يرهـش و  هدرک  لیـصحت  لاعف و  ياهورین  يارب  ینیرفآراـک  رد  یمهم 
.دشاب هتشاد  ییاذغ  تینما  داجیا  ییاذغ و  داوم  نیمأت  رظن  زا  روشک 

طرـش هک  هدنوش  دـیدجت  یعیبط  عبانم  كاخ و  بآ ، شخب  رد  دوجوم  لیـسناتپ  زا  یمین  دودـح   » دـهد یم  ناشن  اهرامآ  هنافـسأتم 
نویلیم دودح 51  زا  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدنام  هدافتسا  نودب  رگید  مین  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  تسا ، يداصتقا  هعـسوت  یلـصا 

اب نیا ، رب  هوـالع  .تسا  هتفرگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروـم  راـتکه  نوـیلیم  اهنت 5/18  تشک ، يارب  بساـنم  یعارز  ياـه  نیمز  راـتکه 
لیسناتپ نیا  زا  يدنم  هرهب  اب  ناوت  یم  تسا ، تعنص  دننام  یشخب  متفه  کی  يزرواشک  شخب  رد  لغش  داجیا  هنیزه  هکنآ  هب  هجوت 

(1) درک .» کمک  روشک  هعسوت  دشر و  هب  اه ،

تسا هاگتسد  رازه  رضاح 20  لاح  رد  روتکارت ، دیلوت  شخب  رد  ، » لاثم يارب  .تسا  هدش  زین  تعنـص  شخب  ریگ  نماد  لکـشم ، نیا 
تاناکما نیرتمک  زا  هتفرشیپ ، ياهروشک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   (2) «. داد شیازفا  لاس  رد  هاگتسد  رازه  هب 25  ار  نآ  ناوت  یم  هک 
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.دنریگ یم  ینالقع  یفاک و  هرهب  يدیلوت ، ياه  تیفرظ  و 

تاعیاض یناوارف  ه )

دوخ یلقادح  ياه  تیفرظ  زا  يریگ  هرهب  يارب  نایناهج  هزورما  .تسا  روشک  رد  دیلوت  شخب  یلصا  تالکشم  زا  تاعیاض ، یناوارف 
ار یناهج  ياهرازاب  دنناسرب و  رثکادح  هب  ار  دیلوت  حطـس  ات  دـنریگ  یم  هرهب  اه  يروآ  نف  تازیهجت و  نیرت  هتفرـشیپ  زا  دـیلوت ، رد 

نیا هک  دـنک  یم  دراو  دـیلوت  شخب  هب  يدایز  بیـسآ  ناوارف ، تاعیاض  هلاس  ره  اـم  روشک  رد  لاـح ، نیا  اـب  .دـننک  بحاـصت  رتشیب 
.دوش یم  هدید  رتشیب  يزرواشک  تادیلوت  رد  هلئسم 

یم هدز  نیمخت  دـصرد  ات 55  نیب 10  نامروشک  رد  اه ) ماد  یعارز و  یغاـب ،  ) يزرواـشک تـالوصحم  دـیلوت  رد  تاـعیاض  نازیم  »
ناـیز نازیم  دوـش ، هدوزفا  تشادرب  زا  شیپ  تاـعیاض  مقر ، نیا  هب  رگا  .تسا  رـالد  دراـیلیم  جـنپ  لداـعم  نآ  يزرا  هنیزه  هـک  دوـش 

نآ دور و  یم  رامش  هب  روشک  داصتقا  رد  يا  هدمع  لضعم  تراسخ ، رادقم  نیا  هک  دسر  یم  لاس  رد  رالد  درایلیم  هب 3/6  تاعیاض 
زا عیاـض و  نآ  نت  نوـیلیم  هدزاـی  زا  شیب  لاس 81 ،  رد  هدـش  دـیلوت  لوصحم  نت  نویلیم  عومجم 70  زا  .دـنک  یم  نارحب  راـچد  ار 

ییاذـغ زاین  هتـشاد ، شزرا  لایر  درایلیم  رازه ) لـهچ   ) زا 40000 شیب  نازیم  نیا  هک  تسا  هدـش  فذـح  فرـصم  هب  دـیلوت  هـخرچ 
رد مدـنگ  نت  زا 5/3  شیب  هناـیلاس  دوجوم ، راـمآ  هیاـپ  رب   (1) «. دزاـس فرط  رب  ار  روـشک  تیعمج  زا  رفن  نوـیلیم  ات 30  دودح 20 

هاـجنپ هنـالاس  یناریا ، ره  ناـن  تاـعیاض  دروـم ، نیا  رد  .دوـش  یم  جراـخ  يداـصتقا  هخرچ  زا  فرـصم ، يروآرف  اـت  دـیلوت  لـحارم 
.دوش (2) یم  هبساحم  مرگولیک 

دصرد دودح 30  یتخرد  بیس  هژیو  هب  تابکرم ، شخب  رد  تاعیاض  .تسا  سوسحم  زین  يزرواشک  رگید  ياه  شخب  رد  تاعیاض 
رد تابکرم  دیلوت  يالاب  مجح  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دوش  یم  دروآرب 
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تسا نت  نویلیم  شش  دودح  ینیمز  بیـس  دیلوت  مه  تاج  یفیـص  شخب  رد  .دور  یم  نیب  زا  لوصحم  زا  یهجوت  لباق  مقر  روشک ،
.تسا (1) ینیمز  بیس  نت  نویلیم  ود  لداعم  دوش و  یم  دروآرب  دصرد  نآ 55  تاعیاض  هک 

یم هولج  رت  تیمها  اب  دـیلوت ، شیازفا  يارب  شالت  اب  هسیاقم  رد  ار  تاـعیاض  لرتنک  ییاسانـش و  يارب  شـالت  راـمآ ، نیا  کـش ، یب 
، یـشیامرس راتخاس  هب  نآ  ندوبن  زهجم  لقن ، لمح و  ناگوان  ندوب  دودحم  ار  روشک  رد  تاعیاض  یناوارف  للع  ناسانـشراک ، .دـهد 

ياه هنیزه  زا  يرایـسب  فذـح  اب  یلو  دـنناد ، یم  يزرواشک  تالوصحم  رتشیب  يریذـپداسف  يزرواشک و  تالآ  نیـشام  یگدوسرف 
رتشیب دیلوت  ینیرفآراک و  دیلوت ، ياه  هزوح  رد  بسانم  تالآ  نیـشام  تازیهجت و  يریگراک  هب  بسانم ، تاناکما  رارقتـسا  یفاضا ،

هرهب بجوم  داد و  شهاک  يزرواشک  ياه  هدروآرف  رگید  هویم و  ییاذـغ و  داوم  رد  هژیو  هب  ار  دوجوم  ياه  تمیق  حطـس  ناوت  یم 
.دش رتشیب  يرو 

دیلوت رد  لامها  و )

هراشا

هاگ ره  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  یم  دیکأت  بلقت  زا  زیهرپ  يراک و  مکحم  رب  مالسا  ینامسآ  ياه  هزومآ 
: دیامرف یم  ترضح  نآ  نینچمه  (2) .دناسرب » ماجنا  هب  راوتـسا  مکحم و  ار  نآ  هک  تسوا  رب  دـهد ، یم  ماجنا  يراک  امـش  زا  یکی 

(3) تسین .» ام  زا  دنک ، هیلح  يو  اب  ای  دناسر  نایز  وا  هب  ای  دنک  بلقت  یناملسم  اب  هک  ره  »

زا هدافتسا  هب  نانطو  مه  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  دیلوت  هعماج  رد  بسانمان  تیفیک  اب  اهالاک  زا  يدایز  دادعت  هنافـسأتم 
للع زا  يرامش  نادراک ، ياهورین  نتفرگن  راک  هب  شزومآ و  دوبن  یـشهوژپ ، ياه  هنیزه  ندوب  یفاکان  .دنهد  یمن  ناشن  یتبغر  اهنآ 

ندش گنر  مک  لیلد  هب  رگید ، یخرب  یلو  تساهالاک ، یخرب  بسانمان  تیفیک 
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يدرم ناوـج  نادـجو و  تریغ ، دـننام  یناـسنا  ینید و  ياـه  شزرا  اـب  هیحور  نیا  هـتبلا  .تـسا  يراـک  لاـمها  ینید و  ياـه  شزرا 
زا ندـشن ، قیوشت  ضیعبت و  قوقح ، یمک  هلمج  زا  یهاو ، ياه  هناهب  لوقعمان و  ياـه  هیجوت  اـب  دـیابن  مه  دارفا  .درادـن  يراـگزاس 

هعماج رد  يرو  هرهب  شهاک  تیاهن  رد  نارگید و  هب  تراسخ  بجوم  راک  نیا  .دننک  یلاخ  هناش  دـنا ، هتفریذـپ  هک  ییاه  تیلوئـسم 
.میزادرپ یم  اه  يراک  لامها  نیا  زا  هنومن  ود  هب  ثحبم ، نیا  رد  .دوش  یم 

نامتخاس شخب  کی _ 

هار زا  معا  يربارت  هار و  ياه  هکبـش  ریظن  ینوکـسمریغ  ینوکـسم و  ياهانب  ینعی  ییانبریز ؛ تاسیـسأت  زا  لکـشتم  ناـمتخاس  شخب 
هب نامتخاس  شخب  .تسا  تاسیـسأت  رگید  اه و  لپ  اهردنب ، اهدس ، نفلت ، زاگ ، قرب ، بآ ، ياه  هکبـش  اه ، هداج  اه ، هارگرزب  نهآ ،

یفیک حطـس  ندرب  الاب  هافر و  یلم و  هعـسوت  داصتقا و  رد  یناـسنا ، یعیبط و  ياـه  هیامرـس  هارمه  هب  روشک ، یکیزیف  هیامرـس  ناونع 
رایـسب تالیهـست  نیا  دوجو  نودب  يداصتقا  تیلاعف  یگدـنز و  روصت  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، يا  هدـننک  نییعت  شقن  مدرم ، یگدـنز 
طابترا نامتخاس  شخب  ییاهن  تالوصحم  ییآراـک  ماکحتـسا و  تیفیک ، اـب  یگدـنز ، یمومع  حطـس  ور ، نیازا  .دـیامن  یم  راوشد 

.دراد میقتسم 

ای ناراک  نامیپ  يراک  نادـجو  دوبن  هلمج  زا  فلتخم ، لـیالد  هب  نآ  يرو  هرهب  تیفیک  ناـمتخاس ، شخب  تیمها  شزرا و  ماـمت  اـب 
تـسشن زاسون ، ياه  نامتخاس  نتخیرورف  .تسین  هدوبن و  بسانم  لوئـسم ، ياه  هاگتـسد  یفاکان  تراظن  حلاصم و  ناگدننک  دـیلوت 

دیلوت وجدوس و  دارفا  یخرب  .تسا  شخب  نیا  هب  طوـبرم  ثداوـح  زا  يرامـش  اهدـس ، ندوـب  خاروـس  اـه و  لـپ  بیرخت  اـه ، هداـج 
هک دـننک  یم  عیزوت  هیهت و  ار  یحلاصم  نهآ ، نامیـس و  ریظن  ینامتخاس  حـلاصم  ینارگ  زا  هدافتـساءوس  اب  زین  زاـجمریغ  ناگدـننک 

هاگراک نیا  زا  يدادعت   » .تساهالاک نیا  زا  يا  هنومن  تیفیک ، یب  ياهدرگ  لیم  اه و  لیفورپ  اه ، نهآریت  .دنرادن  ار  مزال  ماکحتسا 
صوصخم ياه  هاگتسد  اب  ار  تاعیاض  زا  هدش  هیهت  ياه  شمش  الاب و  زیاس  ياهدرگ  لیم  اه ،
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دننک یم  کح  اهنآ  يور  جآ  شقن  سرپ ، هاگتسد  اب  تقو  نآ  دنسرب و  هاوخلد  هزادنا  هب  هک  دننز  یم  هبرـض  دنـشک و  یم  ردق  نآ 
رد ار  يزلف  تاعیاض  زاجمریغ ، ياه  هاگراک  زا  يدادـعت  روط  نیمه  .دـننک  یم  رازاب  دراو  درادناتـسا  راد  جآ  درگ  لیم  ناونع  هب  و 

ماگنه هاگ  هک  تسا  هدننکـش  درت و  ردـق  نآ  نهآ  عون  نیا  .دـننک  یم  لیدـبت  تالآ  نهآ  عاونا  هب  بوذ و  زاـس  تسد  ياـه  هروک 
شورف دـیرخ و  اه  هاگنب  رد  درادناتـسا  ون و  يرهاظ  اب  لرتنک  زا  رود  هب  هدرتسگ و  روط  هب  تالآ  نهآ  نیا  .دنکـش  یم  ییاج  هباـج 

(1) «. درادن اهنآ  دروم  رد  مزال  یهاگآ  هک  دنسر  یم  يا  هدننک  فرصم  تسد  هب  تیاهن  رد  دنوش و  یم 

لامها رثا  رد  هک  تسا  یناوارف  ثداوح  رت ، يداع  همه  زا  .دوش  یمن  هصالخ  دروم  نیا  هب  اهنت  ناـمتخاس ، شخب  رد  يراـک  لاـمها 
.دـهد یم  يور  اهاتـسور  اهرهـش و  ياه  نابایخ  اه و  هچوک  رد  يرادرهـش  تارباخم و  زاگ ، قرب ، بآ ، ریظن  ییاه  نامزاس  يراـک 
دوبهب تلافـسآ و  فرـص  طقف  ناموت  درایلیم  دصیـس  لداعم  اه ، يرادرهـش  ینارمع  تارابتعا  زا  دـصرد  هاجنپ  هنالاس   » هکنیا بلاج 

لکش هب  هلزلز  لیـس و  دننام  یعیبط  ثداوح  زورب  ماگنه  هب  يراک ، نادجو  دوبن  يراک و  لامها  همه  نیا  هجیتن  (2) .دوش » یم  رباعم 
.دنک یم  لیمحت  مدرم  روشک و  رب  یناوارف  یناج  یلام و  ياه  تراسخ  دیامن و  یم  خر  میظع  يا  هعجاف 

نان دیلوت  ود _ 

ندـیدن شزومآ  هب  نان  تالکـشم  زا  یـشخب  .درادـن  یبولطم  تیفیک  هک  تسا  ییاـه  شخب  زا  ناـن  ییاذـغ ، داوم  دـیلوت  شخب  رد 
دوخ هب  نان  ناگدـننکدیلوت  رتشیب  .تسا  يراک  نادـجو  دوبن  زا  یـشان  تالکـشم  رتشیب  یلو  تسا ، طوبرم  بولطمان  درآ  اـهاونان و 

تشذگ زا  سپ  نان  ور ، نیا  زا  .دننک  هیهت  یلوصا  هویش  هب  ار  ریمخ  دنهد  یمن  تمحز 
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یم ریمخ  ای  دزوس  یم  تخپ  ماگنه  رد  یتقد  یب  لیلد  هب  مه  یهاگ  .تسین  فرـصم  لباق  دوش و  یم  تایب  تخپ ، زا  ینامز  كدـنا 
ندوب يا  هنارای  اریز  دنهد ؛ رارق  دـنا ، هدرک  هیهت  نان  تاعیاض  يارب  هک  ییاه  ینوگ  رد  ار  ینان  نینچ  دـنهد  یم  حـیجرت  نانآ  .دوش 

ار اهنآ  زین  نان  تاعیاض  نارادـیرخ  .دـشاب  هفرـصاب  اهنآ  يارب  زین  تاعیاض  تروص  هب  نان  شورف  یتح  دوش  یم  بجوم  درآ  تمیق 
یخرب رد  یتح  دوش و  یم  اه  ماد  يرامیب  بجوم  یگدز ، کپک  لیلد  هب  هاگ  اـه  ناـن  نیا  .دـنهد  یم  رارق  اـه  يرادـماد  راـیتخا  رد 

هنالاس ، » روشک رد  نان  تاعیاض  مینادـب  تسا  رتهب  .ددرگ  یم  لقتنم  زین  ناسنا  هب  یماد  ياه  هدروآرف  هار  زا  اه  يراـمیب  نیا  دراوم ،
(1) دوش .» یم  شرازگ  ناموت  درایلیم  داتفه  رب  غلاب 

لاقتنا عیزوت و  شخب  . 3

هراشا

ققحت هار  رد  یماگ  دناوت  یم  تامدـخ  اهالاک و  تاناکما ، داوم و  لاقتنا  عیزوت و  رد  دـمآراک  ياه  هناماس  يریگراک  هب  کش ، یب 
رد رضاح  لاح  رد  لاح ، نیا  اب  .دشاب  یگدنزاس  تهج  رد  نآ  يریگراک  هب  دارفا و  تقو  فالتا  زا  يریگ  شیپ  یعامتجا و  تلادع 
هب ثحبم  نیا  رد  .دراد  رارق  نآ  دارفا  هعماج و  يرو  هرهب  تهج  رد  رتمک  هک  تسا  مکاح  ییاه  هویش  روشک ، لاقتنا  عیزوت و  شخب 

.دوش یم  هتخادرپ  اه  هویش  نیا  زا  یخرب 

ییاذغ داوم  يا  هّلف  بسانمان و  هضرع  فلا )

ندـناسر دـح  نیرتـمک  هب  يریگ و  شیپ  رکف  رد  اـهالاک ، هوبنا  دـیلوت  تاـناکما و  زا  يرادروـخرب  اـب  هزورما  هتفرـشیپ ، ياـهروشک 
ییاذغ داوم  الاک و  دنا و  هدروآ  يور  يدـنب  هتـسب  نیون  ياه  هویـش  هب  رما ، نیا  ققحت  يارب  اهنآ  .دنتـسه  هضرع  ماگنه  هب  تاعیاض 
تروص هب  ای  گرزب  طسوتم و  کچوک ، ياه  يدـنب  هتـسب  رد  هداوناخ  کـی  دارفا  دادـعت  اـی  درف  ره  زاـین  هزادـنا  هب  ار  هدـش  دـیلوت 

، ام روشک  رد  .دنراد  یم  هضرع  ناگدننک  فرصم  هب  يا  هناد  يددع و 
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هسیک يا و  هبعج  يا ، هلف  تروص  هب  رتشیب  دوش و  یم  هدید  رتمک  ییاذغ  داوم  هژیو  هب  الاک  هضرع  يارب  بسانم  يدنب  هتسب  گنهرف 
رد اـهنت  هن  ییاذـغ ، داوم  بساـنمان  هضرع  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  ییاذـغ  داوم  تاـعیاض  نازیم  شیازفا  هضرع ، عون  نیا  هجیتن  .تسا  يا 

تالوصحم رادـیرخ  ياـهروشک  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هظحـالم  لـباق  زین  روشک  تارداـص  شخب  رد  هک  یلخاد ، فراـصم  شخب 
هب ناریا  تالوصحم  تمیق  ربارب  نیدنچ  یتح  رتالاب و  یتمیق  اب  ار  نآ  بسانم ، يدـنب  هتـسب  اب  نارفعز ، هتـسپ و  دـننام  ناریا  ییاذـغ 

.دننک یم  هناور  یناهج  ياهرازاب 

یتشادهب بآ  بسانمان  هضرع  ب )

نیمه نآ  تیمها  هرابرد  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  ار  تعیبط  یگزات  توارط و  هک  تسا  یتسه  لالز  هنییآ  یهلا و  كراـبم  هیدـه  بآ ،
«. میدروآ دیدپ  بآ  زا  ار  يا  هدـنز  زیچ  ره  و  َّیح ؛ یَـش ء  َّلُک  ءاملا  نِم  اْنلَعَج  َو  : » دـناد یم  تایح  هیام  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  سب 

(30 ایبنا : )

نآ زا  تبقارم  لاقتنا و  هیفـصت ، يروآ ، عمج  فشک ، يارب  هک  ییاه  هنیزه  هعـسوت و  رد  نآ  تیمها  بآ و  یتایح  شقن  هب  هجوت  اب 
هزورما هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا  هارمه  فالتا  فارسا و  اب  يرهش  طاقن  رد  هژیو  هب  نآ ، هضرع  هویش  هنافـسأتم  دوش ، یم  ماجنا 

، هلمج نآ  زا  هک  دنریگ  یم  هرهب  ینیون  ياه  هویش  زا  نآ ، دوبمک  ملاس و  بآ  تیمها  لیلد  هب  ناهج ، بآ  رپ  هتفرـشیپ و  ياهروشک 
زا ینوگانوگ  عاونا  هتفرشیپ ، ياهروشک  .تسا  یفرصم  ياه  بآ  زا  برش  بآ  ندرک  ادج  يرتیل و  کی  ياه  يرطب  رد  بآ  هضرع 
رد .دـننک  یم  هضرع  اهرهـش  رد  ینامتخاس  ياهراک  ای  زبس  ياضف  يراـیبآ  وش ، تسـش و  برـش ، يارب  ار  بآ  عیزوت  ياـه  هناـماس 

لزانم هب  یـشک  هلول  تروص  هب  مه  نآ  بآ ، هضرع  هناماس  کی  زا  طـقف  میتسه ، ور  هبور  بآ  تیدودـحم  اـب  هک  ناریا  رد  لـباقم ،
زا ای  فرصم  لزانم  زبس  ياضف  سیورـس و  رد  اهب  نارگ  يالاک  نیا  دصرد   85 هجیتن ، رد  .دوش  یم  هتفرگ  هرهب  ییاتـسور  يرهش و 

.دوش (1) یم  لیدبت  بالضاف  هب  وش  تسش و  قیرط 
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ياپ بآ  زا  حیحص  هدافتـسا  هب  نآ  دیقف  ربهر  هک  دریگ  یم  تروص  يروشک  رد  بآ  هضرع  هنوگ  نیا  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياج 
: دنک یم  لقن  نایریم  میحر  دیس  ياقآ  .مینک  یم  هدنسب  راوگرزب  نآ  زا  هرطاخ  کی  رکذ  هب  طقف  اجنیا  رد  .دوب  دنب 

هاچ زا  هک  تسا  یبآ  نیا  ناج ، اقآ  هن  : » متفگ .دـشابن » ندروخ  ِبآ  نیا  : » دومرف ماما  هک  مدوب  هچغاـب  هب  نداد  بآ  لاـح  رد  يزور 
تساج نیمه  صوصخم  تسا و  یهاچ  بآ  ریخ ، : » متفگ .دننک » یم  هدافتسا  نآ  زا  مدرم  هک  دشابن  یهاچ  بآ  : » دنتفگ .دیآ » یم 

هک مدرک  بجعت  نم  .ینک » یم  هدافتـسا  بآ  نیا  زا  یلیخ  یجاح  : » دومرف دمآ و  رگید  زور  .دـنا » هدـنک  اج  نیمه  ناتخرد  يارب  و 
.دینکن (1) هدافتسا  دایز  دنک ، یمن  فرصم  نآ  زا  یسک  هک  یبآ  زا  دیوگ  یم 

تامدخ هضرع  بسانمان  هویش  ج )

یشخب دوش و  یم  زین  تامدخ  هضرع  لومـشم  هکلب  تسین ، دودحم  الاک  بسانمان  هضرع  هب  اهنت  روشک ، رد  عیزوت  ماظن  تالکـشم 
هرادا هب  هعجارم  رد  مدرم  هدـنزاس  دـیفم و  تاقوا  زا  یناوارف  ياه  تصرف  لاس  ره  .ددرگ  یمزاب  يرادا  راتخاس  ییآراـکان  هب  نآ  زا 

یلو دوش ، هتـساک  يرادا  ياهدـمآ  تفر و  مجح  زا  تسپ ، زا  يریگ  هرهب  اب  هدـش  شالت  ریخا ، ياه  لاـس  رد  .دور  یم  ردـه  هب  اـه 
، يریگ میمصت  عجارم  ددعت  یـصصخت و  ینف و  ياهورین  دوبمک  اه ، هرادا  ینامزاس  ياه  تسپ  یگدرتسگ  لیلد  هب  یناسر  تامدخ 

.تسا هدیسرن  یشخبرثا  ییآراک و  يالاب  حطس  هب  زونه 

ياـه شـالت  مه  هنیمز  نیا  رد  .تسا  طوبرم  روـشک  ياـه  ناتـسا  زکارم  رد  یتامدـخ  زکارم  زکرمت  هب  هطیح ، نیا  رد  رگید  لکـشم 
قطانم رد  هک  يدارفا  زونه  یلو  دوش ، هدرپس  يا  هقطنم  یلحم و  نالوئـسم  هب  تارایتخا  زا  يرایـسب  اـت  تسا  هتفرگ  تروص  یناوارف 
دنوـش یم  روـبجم  یگنهرف  یناـمرد و  یتشادـهب ، تامدـخ  هلمج  زا  هنیهب ، تامدـخ  تفاـیرد  يارب  دـننک ، یم  یگدـنز  هداـتفارود 

دنیامیپب و فازگ  هنیزه  اب  ار  ینالوط  ياه  تفاسم 

77 ص :

ص ج 2 ، چ 4 ، ، 1379 جورع ، رـشنو  پاچ  هسـسؤم  نارهت ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هریـس  زا  ییاه  تشادرب  ییاجر ، یلع  مالغ  - 1
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.دنورب گرزب  ياهرهش  ناتسا و  زکارم  هب 

هب اه ، ناتسا  زکارم  رد  راتسرپ  ملعم و  سدنهم ، کشزپ ، دننام : صصختم  هدرک و  لیـصحت  دارفا  عمجت  هب  دیاب  لئاسم ، نیا  رانک  رد 
.دـنراد لاغتـشا  دوخ  صـصخت  زا  ریغ  يا  هفرح  هب  یتوافتم ، لیالد  هب  دارفا  نیا  هاگ  هکنیا  فسأت  ثعاب  .درک  هراـشا  تختیاـپ  هژیو 

رد نیا  .تسا  هدرواین  دوجو  هب  اهنآ  رد  یتبغر  نادـنچ  هدـش ، داجیا  مورحم  قطاـنم  هب  دارفا  نیا  تمیزع  يارب  هک  مه  ییاـه  هبذاـج 
هیالگ دوخ  قطانم  رد  هدرک  لیصحت  صصختم و  ياهورین  دوبمک  زا  هداتفا ، رود  مورحم و  قطانم  نالوئـسم  هراومه  هک  تسا  یلاح 

نآ رد  صـصخت  نتـشادن  لیلد  هب  زین  نانیا  .دنریگب  هرهب  یموب  ياهورین  زا  دنروبجم  دوخ ، زاین  نتخاس  فرطرب  يارب  دنتـسه و  دنم 
.دنهد یم  شهاک  دوخ  تمدخ  هزوح  رد  ار  يرو  هرهب  حطس  روما ،

تخوس بسانمان  هضرع  د )

لییوزاگ نیزنب و  لکـشم  نایم ، نیا  رد  .تسا  روشک  رد  عیزوت  هناماس  تالکـشم  زا  رگید  یکی  تخوس ، بساـنمان  نازرا و  هضرع 
رتـیل نویلیم  ود   ] تخوس رتـیل  نویلیم  هس  دودـح  هلاـس  ره  روشک ، رد  تخوس  نازرا  هضرع  تهج  هب   » هک يا  هنوگ  هب  تسا ، دـیدش 

یم هتخورف  رتـیل  ره  رد  لاـیر  هب 5400  ناتـسناغفا  دـننام  يروشک  رد  هدـش و  قاچاق  روشک  زا   [ لـییوزاگ رتیل  نویلیم  کـی  نیزنب و 
(1) دوش .»

نانچ تسا ، هدش  نآ  ياهدش  دمآ و  يرهـش و  روما  رد  اهوردوخ  دـح  زا  شیب  هدافتـسا  ببـس  نینچمه  روشک ، رد  تخوس  ینازرا 
.دننک هدافتـسا  یـصخش  وردوخ  زا  دـنهد  یم  حـیجرت  هویم ، نان و  دـیرخ  دـننام  ناشراک  نیرت  کچوک  نداد  ماجنا  يارب  مدرم  هک 

اهنت هن  هلئـسم  نیا  .دـننک  یم  هدافتـسا  وردوخ  زا  ییاهنت  هب  زیهرپ و  نارگید  ندرک  راوس  زا  راـک ، لـحم  هب  نتفر  ماـگنه  یتح  اـهنآ 
بجوم هک  نیزنب ، دح  زا  شیب  فرصم  بجوم 

78 ص :
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.دوش یم  زین  تسیز  طیحم  یگدولآ 

یتالابم و یب  رثا  رب  لییوزاگ  نیزنب و  رتیل  اه  نویلیم  هنالاس  نداد  رده  روشک ، رد  تخوس  بسانمان  هضرع  رگید  ياهدومن  هلمج  زا 
زا نارهت  رد  طقف  نیزنب  رتیل  نویلیم  هدزون  دودـح  هنالاس  ، » لاثم يارب  .تساه  نیزنب  پمپ  نالوئـسم  ناـنکراک و  یخرب  يدـهعت  یب 

دروم لـهچ  عوقو   » .دراد شیپ  رد  ار  يزوس  شتآ  اـی  ریخبت  هجیتن ، رد  هک   (1)« دوش یم  زیررـس  ندرکرپ  ماگنه  هب  اهوردوخ  كاب 
.دیآ یم  رامش  هب  ثداوح  نیا  هلمج  زا   (2)« نارهت رد  راهب 1372  رد  يزوس  شتآ 

نویلیم هنالاس  درادرب و  ماگ  هعـسوت  يرو و  هرهب  تهج  دراد  میمـصت  هک  دهد  یم  خر  يروشک  رد  ثداوح ، نیا  مامت  هکنیا  بلاج 
.دزادرپ یم  تخوس  يارب  هنارای  رالد  اه 

.دوش یم  هدرمـش  ازدـمآرد  ياـه  شخب  زا  تخوس ، شخب  دـنراد ، يدودـحم  تخوس  يژرنا و  عباـنم  هک  ییاـپورا  ياـهروشک  رد 
نپاژ و نینچمه  .تسا  هتـشاد  دمآرد  تخوس ، تایلام  ناونع  هب  كرام  درایلیم  زاگ 6/66  تفن و  لـحم  زا  لاس 1994 ، رد  ناملآ  »
رد لباقم ، رد   (3)« .دـنا هتـشاد  دـمآرد  تفن  تارداص  زا  کپوا  دـمآرد  لک  ربارب  هس  ود و  بیترت  هب  تباب  نیا  زا  زین  اپورا  هیداحتا 

رالد نویلیم  دصراهچ  یلاس  نآ  شزرا  هک  دوش  یم  فرـصم  نارهت  ياه  نادـنب  هار  رد  طقف  نیزنب  رتیل  نویلیم  راهچ  هنازور  ، » ناریا
(4) درک .» دابآ  ار  اه  ناتسا  یخرب  ناوت  یم  نازیم  نیا  اب  تسا و 

لاقتنا لمح و  بسانمان  هویش  ه )

زا هیلوا  داوم  هدش و  دیلوت  ياهالاک  لاقتنا  لمح و  عیزوت ، شخب  رگید  تالکشم  زا 

79 ص :

ص 313. ناریا ، يرو  هرهب  یلم  هرگنک  نیمود  ياه  ینارنخس  تالاقم و  هعومجم  - 1
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نیا هژیو  هب  .تسا  نییاپ  زین  لاقتنا  لمح و  تیفیک  تاناکما ، تیدودـحم  لیلد  هب  هاگ  هک  تسا  فرـصم  ياـهرازاب  هب  دـیلوت  زکارم 
رد لومعم  روـط  هب  بآ  يزرواـشک ، شخب  رد  لاـثم ، يارب  .دراد  يرتـشیب  دوـمن  هوـیم  هیلوا و  داوـم  يژرنا ، بآ ، لاـقتنا  رد  هلئـسم 
رد بآ  يدایز  رادـقم  ریـسم ، نیا  رد  ددرگ و  یم  لقتنم  يزرواشک  ياه  نیمز  هب  بآ  عبانم  زا  شوپرـس  نودـب  یکاـخ و  ياـهرهن 

باعـشنا بآ و  تاسیـسأت  اه و  هلول  یگدوسرف  لیلد  هب  هلاس  ره  مه ، برـش  بآ  شخب  رد  .دوش  یم  ریخبت  ای  دـنک  یم  ذوفن  نیمز 
شخب رد   (1) «. دور یم  رده  هب  بآ  بعکم  رتم  درایلیم   9/0 هدش ، دیلوت  بآ  بعکم  رتم  درایلیم  عومجم 2/3  زا  ، » ینوناق ریغ  ياه 

.دسر یمن  رظن  هب  بولطم  نادنچ  لمح  تیعضو  مه  هیلوا  داوم  لمح 

، داوم نتفر  رده  زا  ات  میشاب  لاقتنا  یلوصا  ياه  هویش  یپ  رد  دیاب  میراد ، هعماج  يرو  هرهب  تهج  رد  تکرح  دصق  رگا  لاح ، ره  هب 
.مینک يریگ  شیپ  میراد ، رایتخا  رد  هچنآره  اهورین و  يژرنا ،

فرصم شخب  . 4

هراشا

نیرت کچوک  زا  دناوت  یم  مهم  نیا  .دیآ  یم  رامش  هب  یتلم  روشک و  ره  داصتقا  يارب  یگرزب  هناوتشپ  هزادنا ، هب  تسرد و  فرـصم 
رب ینید  ياه  هزومآ  دـیکأت  دوجو  اب  ام  روشک  رد  هنافـسأتم  .دـبای  میمعت  هعماج  لـک  هب  دوش و  زاـغآ  هداوناـخ  ینعی  هعماـج ؛ هتـسه 
نآ یلمع  ياـه  هنومن  دـهاش  رتمک  عاـمتجا ، رد  مه  هداوناـخ و  رد  مه  لـمع ، رد  نآ ، يونعم  يداـصتقا و  ياـیازم  هنیهب و  فرـصم 

.میتسه

يرو هرهب  شهاک  بجوم  هک  میزادرپب  هعماج  هداوناخ و  رد  هیور  یب  ياه  فرـصم  زا  ییاه  قادصم  هب  میـشوک  یم  ثحبم  نیا  رد 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  تسا ؛ هزادنا  زا  شیب  فرصم  هیور ، یب  فرصم  زا  روظنم  .دوش  یم  فرـصم  شخب  رد 

(2) دشاب .» تیافک  دح  زا  شیب  هک  تسا  یفرصم  ره  لماش  هیور  یب  فرصم  »

80 ص :
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ییاذغ داوم  هوبنا  يا و  هلف  دیرخ  فلا )

دنهد یم  حـیجرت  اهنآ  .تسا  یگدـنز  ياهزاین  هزادـنا  هب  هیهت  هب  مدرم  ندرکن  تداع  روشک ، فرـصم  شخب  ياه  لـضعم  زا  یکی 
هضرع زا  هلئسم  نیا  دیاش  .دننک  هیهت  يدنب  هتسب  نودب  هوبنا  يا و  هّلف  تروص  هب  ار  یکاروخ  ياهزاین  هژیو  هب  دوخ ، ياه  يدنمزاین 

دوخ نداد  ناشن  زاب  لد  تسد و  رخافت و  يارب  ار  هوبنا  يا و  هّلف  ياهدیرخ  اه  یضعب  یتح  .دریگب  همـشچرس  يا  هّلف  لکـش  هب  داوم 
.دننک یم  ریبعت  تّسخ  هب  ار  مک  هزادنا و  هب  ياهدیرخ  دنهد و  یم  ماجنا 

ندنام دـکار  بجوم  هکنآ  تسخن  دـشاب : زاس  لکـشم  هداوناخ  يارب  لکـش  هس  هب  مک  تسد  دـناوت  یم  يا ، هّلف  هوبنا و  ياهدـیرخ 
اـسب هچ  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هیلوا  تیفیک  یکاروخ ، داوم  زا  يرایـسب  نامز ، رورم  هب  هکنیا  مود  .دوش  یم  هداوناخ  هیامرس 
دارفا دنریگ و  یم  ار  هناخ  ياضف  هکنآ  موس  .تخیر  رود  دیاب  ار  اهنآ  دنوش و  یم  يرامیب  بجوم  فرصم ، زا  سپ  هک  دنوش  دساف 

.دننک یم  ادیپ  زاین  تنیباک  يرابنا و  نیمزریز ، نوچمه  ییاهاضف  هب 

زپ تخپ و  اه و  ییاریذپ  رد  فارسا  ب )

نیا زا  یخرب  رد  .تساـه  یناـمهیم  رد  زپ  تـخپ و  اـه و  ییاریذـپ  رد  فارـسا  هعماـج ، رد  بساـنمان  فرـصم  رگید  ياـه  هوـلج  زا 
هنیزه اب  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  ییاریذپ  نانامهیم  زا  اه  ناروتسر  اهرالات و  رد  تمیق  نارگ  عونتم و  ياه  هویم  اهاذغ و  اب  سلاجم ،

، دـننک یم  ییاریذـپ  نانامهیم  زا  هناخ  رد  نانطو  مه  زا  یـضعب  هک  ینامز  نینچمه  .داد  ماـجنا  هناـخ  رد  ار  راـک  نیا  ناوت  یم  رتمک 
یم ییاذغ  هدعو  دنچ  هزادنا  هب  هک  دـنزپب  اذـغ  عون  دـنچ  هزادـنا و  زا  شیب  دوخ ، يزاب  لد  تسد و  نداد  ناشن  يارب  دـنراد  تداع 
اهنآ هب  یتـسد  یتـح  هکنیا  نودـب  ناـنامهیم ، نتفر  زا  سپ  تسا ، هدـش  هیهت  ناوارف  هنیزه  اـب  هک  اهاذـغ  نیا  زا  يرایـسب  هتبلا  .دوـش 

رایـسب ار  نآ  دمان و  یم  فارـسا  ار  یهلا  ياه  تمعن  زا  هدافتـسا  هنوگ  نیا  مالـسا  .دنوش  یم  یناد  هلابز  هناور  دـشاب ، هدـش  هدروخ 
نیا رد  دیجم  نآرق  .تسا  هدیهوکن 
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فارسا وا  هک  دینکم  يور  هدایز   [ یل و[ دیماشایب ، دیروخب و  و  نیفِرْسُملا ؛ ُّبُِحی  ّهنِا ال  اُوفِرُست  اُوبَرْـشاَو َو ال  اُولُک  َو  : » دیامرف یم  هراب 
(31 فارعا : «. ) درادن تسود  ار  ناراک 

کی اهنت  هدش  هیهت  ياهاذغ  زا  دارفا  یخرب  .تسا  هدنام  ياهاذغ  زا  هدافتـسا  زا  زیهرپ  ییاذـغ ، داوم  رد  فارـسا  ياه  هولج  رگید  زا 
ياهاذغ دنور ، یم  ناروتسر  هب  اذغ  فرص  يارب  هداوناخ  هارمه  رگا  نینچمه  .دنزیر  یم  رود  ار  نآ  هفاضا  دننک و  یم  هدافتـسا  راب 

زا دراوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  تسا  هدـشن  ریگارف  ام  روشک  رد  گنهرف  نیا  زونه  هنافـسأتم  .دـننک  یم  اـهر  هدافتـسا  نودـب  ار  یفاـضا 
یلاح رد  نیا  .دننک  هدافتسا  نآ  زا  بسانم  تصرف  رد  دنربب و  هناخ  هب  ار  اذغ  هدنام  یقاب  ات  دروایب  بسانم  یفرظ  دنهاوخب  رادنامهم 
قداص ماما  هک  نانچ  تسا ، هدش  هدرمش  فارـسا  هویم ، هتـسه  ای  فرـصم  زا  هدمآ  دایز  بآ  نتخیر  رود  یتح  مالـسا ، رد  هک  تسا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

ار اه  هویم  هتسه  ...دنکن و  هنیهب  هدافتسا  ندیشون ، زا  هدمآ  دایز  بآ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  هیور  یب  فرصم  قادصم  نیرت  سوملم 
(1) .دنکفا رود 

ترضح نآ  .تخادنا  رود  ار  يا  هدروخ  مین  هویم  هک  شنامالغ ، زا  یکی  دید  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يزور  : » دنا هدروآ  روط  نیمه 
(2) دیناروخب .» دشاب ، جاتحم  هک  یسک  هب  ار  نآ  .دنتسین  ینغتسم  نارگید  دیا ، هدش  ینغتسم  امش  رگا  هللا ، ناحبس  دومرف :

مهیلع ناموصعم  راتفر  زا  يوریپ  اب  دـنزاس و  هشیپ  ار  لادـتعا  هیور ، یب  فرـصم  ياج  هب  مرتحم  ياـه  هداوناـخ  تسا  رتهب  نیارباـنب ،
.دننک نادنمزاین  هرادا  فرص  هنامیرک  ار  یفاضا  ياه  هنیزه  مالسلا ،

كاشوپ زا  تسردان  هدافتسا  ج )

زا اه  یضعب  .تسا  فرصم  شخب  تالکشم  رگید  زا  كاشوپ ، زا  تسردان  هدافتسا 

82 ص :

ص 1296. ج 2 ، ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - . 1
ص 95. چ 8 ، ، 1374 ترجه ، تاراشتنا  مق ، نیقتملا ، هیلح  یسلجم ، رقاب  دمحم  - 2
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سابل دنتـسین  رـضاح  باوخ  ماگنه  یتح  .درادـن  یقرف  اهنآ  يارب  راک  هناخ و  ینامهیم ، سابل  .دـننک  یمن  هدافتـسا  هنیهب  دوخ  سابل 
هولج دـننک ، تفاظن  راک و  دـنباوخب و  دـنروخب ، یتدـم  دـنچ  یتیفیک  اب  ساـبل  اـب  یتقو  نیقی ، هب  .دـننک  ضوع  ار  دوخ  تمیق  نارگ 

روتوم ای  دیوشب  نیـشام  دوخ  رخاف  سابل  اب  هک  یناوج  لاثم ، يارب  .دوش  یم  فرـصم  لباق  ریغ  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يرهاظ 
نآ اـب  رگا  .دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیفیک  دوـش و  یم  راد  هکل  فیثـک ، بآ  اـی  نغور  اـب  ساـمت  ضحم  هب  ساـبل  دـنک ، ریمعت 

مناخ تیعـضو  تسا  هنوگ  نیمه  .دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  دوش و  هراپ  نیمز  هب  دروخرب  رد  تسا  نکمم  دنکب ، مه  شزرو 
، تروص ره  رد  .دزادرپب  هناخ  هنازور  ياهراک  رگید  يزپشآ و  یگزیکاپ و  راک  هب  دوخ  دنمـشزرا  سابل  اب  دـهاوخب  هک  يراد  هناـخ 

تسا نیا  هیور  یب  فرصم  قادصم  نیرت  سوملم  : » تسا فارسا  قادصم  اهراتفر  هنوگ  نیا  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  انب 
(1) دشوپب .» اج  همه  ار  ییاریذپ  سابل  ...هک 

ماما اب  اهرفس  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  یقر  دواد  تشاد ، تقد  كاشوپ  زا  هدافتـسا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  صخـش  هکنیا  بلاج 
ناشیا ياپ  هب  ار  یگنر  زمرق  شفک  دش ، جراخ  هناخ  زا  ترضح  نوچ  .میدیـسر  هنیدم  یکیدزن  رد  عبنی  لحم  هبمالـسلا  هیلع  قداص 

هدیزگرب رفـس  نیا  يارب  ار  شفک  نیا  : » دومرف دیا ؟ هدرک  اپ  هب  هک  تسا  یـشفک  هچ  نیا  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  .مدید 
(2) دراد .» ماود  رتشیب  ناراب  لِگ و  ربارب  رد  اریز  ما ؛

دننک و یم  هدافتـسا  یهاتوک  نامز  تدم  رد  اهنت  سابل  زا  دـُم ، زا  يوریپ  هب  دارفا  یخرب  هک  تسا  نیا  سابل ، دروم  رد  رگید  هلئـسم 
رد اه  سابل  گنر  سنج و  لدـم ، رییغت  اب  هک  یناسک  دنرایـسب  .دـننک  ضوع  ساـبل  یپ  رد  یپ  نشج  سلجم  کـی  رد  تسا  نکمم 
هب دنک ؛ یم  قدص  رتشیب  اه  مناخ  هرابرد  هژیو  هب  هلئـسم  نیا  .دننک  یم  مرـش  ساسحا  نیـشیپ  ياه  سابل  ندیـشوپ  زا  تدـم ، هاتوک 

رد ات  دننک  یم  لمح  دوخ  اب  سابل  زا  ینادمچ  اه  مناخ  سلاجم ، یخرب  رد  هک  يا  هنوگ 

83 ص :

ص 1296. ج 2 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 272. ج 76 ، راونالاراحب ، - 2
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لوسر .تسا  هدش  یهن  تدش  هب  مالـسا  رد  سابل  هب  تاهابم  هک  یلاح  رد  دننک ؛ تاهابم  نآ  هب  دنـشوپب و  یـصاخ  سابل  تعاس  ره 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.دنکب (1) ار  سابل  نآ  ات  دنکن  هاگن  وا  هب  ادخ  دنرگنب ، ودب  مدرم  دنک و  تاهابم  نادب  هک  دشوپب  يا  هماج  سک  ره 

هعماج رد  ییارگ  فرـصم  شرتسگ  بجوم  دروآ ، یم  راب  هب  اه  هداوناخ  يارب  يداصتقا  تالکـشم  كاـشوپ ، زا  هدافتـسا  هنوگ  نیا 
یم رقف  لماوع  زا  ار  هیور  یب  فرـصم  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  هک  نانچ  دیازفا ، یم  هعماج  يداصتقا  تالکـشم  رقف و  رب  دوش و  یم 

(2) تسا .» هیور  یب  فرصم  رقف ، لماوع  زا  یکی  ُفارسالا ؛ ِْرقَْفلا  ُببَس  : » دناد

مالسلا هیلع  یلع  ماما  .تسا  هدش  هدرمش  يراکزیهرپ  ياه  هناشن  زا  هک  مینک  يور  هنایم  كاشوپ ، زا  هدافتسا  رد  تسا  رتهب  نیاربانب ،
: دیامرف یم 

(3) .تسا ینتورف  اب  ناشنتفر  هار  هنایم و  دح  رد  نانآ  ششوپ  تسار ، ناشنانخس  دنرترب ؛ تلیضف  ياراد  ایند  رد  ناراکزیهرپ ،

ییارگدم د )

هقالع دُم  زا  يوریپ  هب  هک  مدرم  زا  یخرب  .تسا  هعماج  رد  فرـصمءوس  ياه  هولج  زا  رگید  یکی  هناخ ، مزاول  شیارآ  رد  ییارگدم 
اهنت نکشرمک ، ياه  جرخ  نیا  هنافـسأتم  .دشاب  زور  دم  حالطـصا  هب  هک  دننک  یم  باختنا  یـسانجا  زا  ار  هناخ  مزاول  یمامت  دندنم ،
دارفا هک  دوـش  یم  هدـید  هاـگ  یتـح  .دراد  دوـجو  شیبو  مک  هعماـج ، راـشقا  همه  نیب  رد  هکلب  دوـش ، یمن  طوـبرم  یـصاخ  رـشق  هب 

دراد و یناوارف  هنیزه  هک  دـنرخ  یم  یمزاوـل  یطـسق  روـط  هب  دـُم ، هلفاـق  زا  ندـنامن  بـقع  يارب  نارگید ، ریثأـت  تـحت  فعـضتسم ،
یلام تالکشم 

84 ص :

ص 567. یعوضوم ، هحاصفلا  جهن  - . 1
ص 320. ج 4 ، هایحلا ، - 2

ص 403. هبطخ 193 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  - 3
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.دروآ یم  شیپ  نانآ  يارب  یناوارف 

دَقَف ِّقح  ِریَغ  یف  یطعَأ  نَم  : »... دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .تسا  هدـیهوکن  مالـسا ، رد  يور  هداـیز  لاـح ، ره  هب 
(1) تسا .» هدرک  فارسا  دنک ، هنیزه  ار  تاناکما  لام و  اجب  ان  سک  ره  فرسأ ؛

دوش و هتفرگ  راک  هب  رت  لوقعم  فادـها  رت و  بسانم  ياه  هار  رد  نتفر ، ردـه  ياج  هب  دـناوت  یم  راکفا ، اه و  نامز  اه ، هیامرـس  نیا 
تمعن زا  هک  زور  نامه  رد  سپ  ِمیعَّنلا ؛ ِنَع  ٍذئَموَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  : » ددرگ يراگتـسر  بجوم  دوش ، یم  هدیـسرپ  اه  تمعن  زا  هک  يزور 

(8: رثاکت «. ) دش دهاوخ  هدیسرپ   [ نیمز يور  ]

هناگیب ياهدرواتسد  اهالاک و  فرصم  ه )

دیآ و یم  رامش  هب  فرصم  شخب  تالکشم  رگید  زا  یلخاد ، ياه  هدروآرف  رب  نآ  حیجرت  هناگیب و  ياهدرواتسد  اهالاک و  فرصم 
اب اهنآ ، روخندرد  هب  لجُنب و  ياهالاک  یتح  هناگیب ، ياهالاک  دیرخ  يارب  مدرم  زا  يرایـسب  .تسا  هدش  ریگارف  يرامیب ، کی  دننامه 

یتعنص مزاول  نیرتگرزب  ات  هتفرگ ، یشیارآ  یتنیز و  لیاسو  نیرت  کچوک  زا  اهدیرخ ، نیا  هکنیا ، بلاج  .دننک  یم  تباقر  رگیدکی 
نیا قاچاق  ینوناق و  ریغ  ياهراک  هب  يا  هدـع  یتح  تسا  هدـش  بجوم  لخاد ، رد  یجراـخ  ياـهالاک  مرگ  رازاـب  .دریگ  یمربرد  ار 

شرتسگ نداد  ناشن  رب  هوـالع  لاـس ، ره  رد  روشک  هب  ـالاک  نت  نویلیم  تسیب  هب  کـیدزن  تادراو   » .دـنروآ يور  روشک  هب  اـهالاک 
رگنایب یجراخ ، ياهالاک  تادراو  موادـت  يارب  روشک  يراجت  شخب  نوگانوگ  تامادـقا  ینورد و  تاناکما  يارو  یلخاد  فرـصم 

(2) تسا .» نآ  هب  هدننک  فرصم  هجوت 

هکنیا رب  نوزفا  یلخاد ، فرصم  رد  یجراخ  ياه  نیرتهب  لمجت و  دُم ، هب  هجوت 

85 ص :

ص 231. ج 4 ، هایحلا ، - 1
ص 79. چ 1 ، ، 1374 شخپ ، پاچ  تاراشتنا  نارهت ، یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  یقازر ، میهاربا  - 2
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ياه تکرش  بیج  هب  ار  يراشرـس  دوس  دوش و  یم  یلخاد  دیلوت  رازاب و  دوکر  بجوم  تسا ، یلخاد  دیلوت  هب  نیهوت  یجک و  نهد 
بجوـم دـنور ، نیا  همادا  نیقی ، هب  .دـننکرب  نب  خـیب و  زا  ار  اـم  یـشزرا  هعماـج  هشیر  دنـشوک  یم  هـک  دزاـس  یم  ریزارـس  یجراـخ 

.تشاد دهاوخن  هناگیب  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس ، هطلس  زج  يا  هجیتن  دوش و  یم  هناگیب  ياه  هدروآرف  هب  روشک  رتشیب  یگتـسباو 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب هک  هاگ  نآ  یلو  تسا ، یتخب  کین  تداعـس و  ریـسم  رد  دنکن ، دـیلقت  ار  ناگناگیب  فرـصم  يوگلا  هک  ینامز  ات  یمالـسا  هعماج 
(1) .دتفا یم  يراوخ  هب  دروخ ، كاروخ  دشوپب و  سابل  نانید  یب  هویش 

هلابز فراعتمان  دیلوت  و )

ات تسا  هدـش  بجوم  روشک ، رد  فرـصم  بسانمان  يوگلا  دوجو  تسا ، ریذـپان  بانتجا  يرما  ناسنا  يوس  زا  هلاـبز  دـیلوت  دـنچره 
هک دوش  یم  دیلوت  هلابز  نت  رازه  هنالاس 45  ناریا  رد   » دوجوم ياهرامآ  ساسا  رب  .دشاب  فراعتم  دح  زا  شیب  ناریا  رد  هلابز  دـیلوت 
یم لایر  درایلیم  دصیـس  زا  شیب  هنالاس  نارهت  رد  هک  تسا  لایر  لداعم 175  نفد ، لحم  ات  لزنم  زا  هلابز  مرگولیک  ره  لـمح  هنیزه 

(2) «. درک هفاضا  زین  درایلیم  دص  دیاب  رادقم  نیا  هب  هلابز ، لیوحت  تعاس  ندشن  تیاعر  تلع  هب  دوش و 

هلابز دصرد  طقف 9/5   » رـضاح لاح  رد  یلو  دبای ، یم  يداصتقا  شزرا  تفایزاب ، يروآ  نف  اب  اه  هلابز  نیا  زا  يا  هدـمع  شخب  هتبلا 
ریـسم رد  دوجوم  لـیالد  نیرت  مهم  زا  دـنراد و  تفاـیزاب  ناـکما  تاـناکما ، دوجوم و  طیارـش  عوـمجم  اـب  روـشک  رد  يرهـش  ياـه 

(3) «. تسا ناریا  رد  يرهش  ياه  هلابز  ندشن  کیکفت  تفایزاب ،

86 ص :

ص 235. ج 4 ، هایحلا ، - 1
ص 10. ، 6/8/1383 ش 3538 ، يرهشمه ، کن : - . 2

.نامه - . 3
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لاغـشا و ار  يدایز  ياضف  دـنریذپان و  تفایزاب  هک  تسا  ینامتخاس  هلاخن  تروص  هب  اـه  هلاـبز  زا  يا  هدـمع  شخب  رگید ، يوس  زا 
.دننک یم  ابیزان  ار  تعیبط  هرهچ 

وراد هیور  یب  فرصم  ز )

دنک و یمن  يوریپ  یصاخ  يوگلا  زا  ییاذغ  داوم  فرصم  دننامه  ام ، روشک  رد  یلو  تسا ، مزال  اهدرد  نامرد  يارب  وراد  فرـصم 
یلع ماـما  .دوش  یم  يرگید  درد  داـجیا  بجوم  وراد ، هیور  یب  فرـصم  دوخ  تفگ  ناوتب  دـیاش  یتح  .دوش  یم  فرـصم  هیور  یب 

، درد اب  ندرک  ارادـم  ياـج  هب  دارفا  دراوم ، یخرب  رد  اریز   (1) ؛» دروآراب هب  ار  يدرد  هک  ییوراد  اسب  هچ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع 
يرامیب یخرب  اب  ترضح ، شیامرف  هب  انب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دنرب  یم  هانپ  راب  نایز  هاگ  نوگانوگ و  ياهوراد  هب  يدوبهب  يارب 

(2) زاسب .» تا  يرامیب  اب  یناوت ، یم  هک  ینامز  ات  : » درک ارادم  دیاب  اه 

نیا رد  هکنیا  بلاـج  .تسا  یناـهج  درادناتـسا  ربارب  زا 5/1  شیب  ناریا  رد  زاجم  ياـهوراد  فرـصم  رـضاح ، لاـح  رد  لاـح ، ره  هب 
وراد رادقم  نیا  زا  شیب  ناکشزپ  زا  يرایـسب  هک  یلاحرد  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  وراد  ملق  جنپ  یکـشزپ ، هخـسن  ره  رد  دروآرب ،

هک دنورب  یکـشزپ  دزن  دنهد  یم  حیجرت  نارامیب  روشک ، قطانم  زا  يرایـسب  رد  هک  دهد  یم  ناشن  زین  اه  یـسررب  .دـننک  یم  زیوجت 
نازیم اهنآ ، يارب  کشزپ  باختنا  كالم  دـنراد و  دـیکأت  یقیرزت  ياهوراد  زیوجت  رب  یتح  اهنآ  .دـنک  یم  زیوجت  وراد  ملق  نیدـنچ 

هیامرـس نیا  دوش  یم  بجوم  نآ ، زاـین  زا  شیب  زیوجت  تسا و  روـشک  یلم  هیامرـس  وراد ، هک  تسا  یلاـحرد  نیا  .تسوراد  زیوـجت 
.دوش هتخیر  رود  سپس  رابنا و  اه  هناخ  رد  یلم 

، نامرد تشادهب و  ترازو  یکـشزپ و  ماظن  نامزاس  دننام  لوئـسم ، ياه  نامزاس  تسا  رتهب  یلم  هیامرـس  نیا  ظفح  يارب  ور ، نیازا 
ياهوراد زیوجت  زا  يریگ  شیپ  رد 

87 ص :

ص 410. ج 1 ، یعوضومیدمآ ، ملکلا  ررد  مکحلاررغ و  حرش  همجرت و  - 1
.نامه - 2
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اهوراد زا  لماک  روط  هب  دوش  هداد  شزومآ  مدرم  هب  دیاب  نینچمه  .دنهد  ماجنا  یساسا  مادقا  یکـشزپ ، ياه  هخـسن  رد  يرورـضریغ 
طاقن رد  ات  دنهد  لیوحت  لوئـسم  ياه  نامزاس  هب  نآ ، فرـصم  خیرات  تشذـگ  زا  شیپ  ار  دوخ  یفاضا  ياهوراد  دـننک و  هدافتـسا 

.دوش هداد  رارق  دنمزاین  نارامیب  رایتخا  رد  روشک  مورحم 

( سانکسا لوپ و   ) یلم هیامرس  زا  هدافتسا  رد  یتالابم  یب  ح )

هویش لیلد  هب  هنافسأتم  .دنک  یم  نآ  ریثکت  پاچ و  فرـص  ناموت  اهدرایلیم  هلاس  ره  تلود  هک  تسا  یلم  هیامرـس  سانکـسا ، لوپ و 
ساسا رب   » .تسا ناوارف  نآ  زا  یـشان  تراسخ  مک و  رایـسب  سانکـسا ، هژیو  هب  لوپ ، طسوتم  رمع  نآ ، زا  يریگ  هرهب  بسانمان  ياه 
تـشه ات  تفه  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  مقر  نیا  هک  یلاحرد  تسا ، لاس  هس  دودـح  ناریا  رد  سانکـسا  طسوتم  رمع  دروآرب ، کـی 

(1) دوش .» یم  دراو  تراسخ  روشک  یلم  هیامرس  هب  سانکسا  یگراپ  رثا  رب  ناموت  درایلیم  شش  دودح  ناریا ، رد  هنالاس  .تسا  لاس 

اـضر ماما  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  شهوکن  مالـسا  رد  رما  نیا  .دتفا  یم  قافتا  دـمع  يور  زا  اه  یگراپ  نیا  زا  یخرب  یهاگ  هنافـسأتم 
(2) تسا .» تسردان  دساف و  ياهراک  زا  رانید ... ، مهرد و  ندرک  هراپ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

.دوش یم  ربارب  نیدنچ  تراسخ  مینک ، هفاضا  نآ  هب  زین  ار  اه  سانکسا  یگدولآ  زا  یشان  تراسخ  میهاوخب  رگا  کش ، یب 

یمومع لاوما  تاناکما و  زا  يریگ  هرهب  رد  یتالابم  یب  ط )

.تسا مدرم  مومع  هب  قلعتم  دوش ، یم  هتـشاذگ  اه  هرادا  اه و  نامزاس  هعماج ، دارفا  رایتخا  رد  هک  یناوارف  تاناکما  لاوما و  لـیاسو ،
مه اه و  نامزاس  نانکراک  مه  ور ، نیازا 

88 ص :

ص 5. ، 15/1/1373 يرهشمه ، - 1
ص375. ج3 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 167 ؛ هیمالسا ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  - 2
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، دـنراد دوخ  یـصخش  لاوما  دروم  رد  هک  ار  يزوس  لد  نامه  تسا  مزـال  .دـنریگ  هرهب  اـهنآ  زا  هنیهب  تروص  هب  دـیاب  هعماـج  دارفا 
یهجوت نآ  هب  يدنورهـش ، قوقح  ینید و  لئاسم  زا  یهاگآان  لیلد  هب  یناسک  هنافـسأتم  یلو  دـنریگ ، راک  هب  یمومع  لاوما  هراـبرد 

، یمومع لاوما  ظفح  هک  یلاحرد  دنراد ، يرتشیب  مامتها  نارگید  یـصوصخ  لاوما  يرادـهگن  ظفح و  دروم  رد  یتح  اهنآ  .دـنرادن 
.دیآ یم  رامش  هب  دهعتم  ناملسم  فیاظو  نیرت  یلصا  زا 

، یتشادـهب ياه  سیورـس  اه ، سوبوتا  ریظن  یمومع ، تاناکما  لیاسو و  زا  بولطمان  هدافتـسا  رد  اه ، یتالابم  یب  نیا  دومن  نیرتشیب 
ناوت یم  ار  ییون  سوبوتا  رتمک  اهرهـش  لخاد  رد  لاثم ، يارب  .دوش  یم  هدید  يرهـش  زبس  ياهاضف  اه و  كراپ  سرادـم ، تاناکما 

هنهک و ياه  سوبوتا  تیعضو  .دشاب  هدشن  هتشون  نآ  يور  یتشز  هژاو  ای  هدشن ، هراپ  شـشکور  ای  هتـسکشن ، نآ  یلدنـص  هک  تفای 
هک تسا  نارهت  رد  هژیو  هب  روشک ، لخاد  ياه  هاگشاب  لابتوف  ياه  يزاب  نایاپ  رد  اه  یتالابم  یب  نیا  جوا  .تسا  مولعم  مه  هدوسرف 

ياه سوبوتا  ياه  یلدنص  اه و  هشیـش  فقـس ، نتـسکش  اب  ار  دوخ  ياه  هدقع  يزاب ، نایاپ  رد  تختیاپ  رادفرطرپ  میت  ود  نارادفرط 
شهاک تدش  هب  دوش ، یم  هیهت  مدرم  جنرتسد  اب  هک  ار  یمومع  لیاسو  نیا  دیفم  رمع  بیترت ، نیدب  .دننک  یم  یلاخ  دحاو  تکرش 

اب اه  سوبوتا  نیا  ياه  هعطق  یخرب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دـنزاس  یم  دراو  لاملا  تیب  هب  تراـسخ  ناـموت  اـه  نویلیم  دـنهد و  یم 
.دوش یم  دراو  جراخ  زا  فازگ  تمیق 

هب تحارتسا  حیرفت و  يارب  هک  ینانطو  مه  لیطعت ، مایا  رد  هک  نانچ  یعیبط ؛ ياه  طیحم  زا  يرادرب  هرهب  گنهرف  تسا  هنوگ  نیمه 
قطانم نیا  رد  ناوارف  هنیزه  تقـشم و  اب  هک  ار  یناتخرد  بآ ، مک  کشخ و  ياه  طیحم  رد  هژیو  هب  دـنور ، یم  یعیبط  ياه  طـیحم 

.دننازوس یم  دننک و  یم  عطق  شتآ ، ندرک  نشور  يارب  دنا ، هدرک  دشر 

اه طیحم  نیا  زا  هدافتسا  رد  نانطو  مه  یتالابم  یب  يراگنا و  لهـس  لیلد  هب  هلاس  ره  یلگنج  ياه  طیحم  رد  هک  ییاه  يزوس  شتآ 
رایسب اه  تراسخ  نیا  ناربج  هک  تفریذپ  دیاب  .دزاس  یم  دراو  مه  یناوارف  ياه  تراسخ  دنتسین و  مک  دتفا ، یم  قافتا 

89 ص :
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.درک دراو  جراخ  زا  ای  يراذگ  تمیق  ناوت  یمن  ار  عترم  لگنج و  اریز  تسا ؛ لکشم 

رو هرهب  هار  رد  یماـگ  دـنناوت  یم  دـنریگ ، هرهب  یتـسرد  هب  دـنراد ، راـیتخا  رد  هک  یتاـناکما  زا  مدرم  زا  مادـک  ره  رگا  لاـح ، ره  هب 
.دنرادرب هعماج  نتخاس 

یعیبط عبانم  ریاخذ و  زا  بولطم  ندرکن  يرادرب  هرهب  ي )

هراشا

هب داصتقا  يارب  یمیظع  هناوتشپ  تسا و  روشک  کی  تورث  نیرتدنمشزرا  يژرنا ، لگنج و  كاخ ، بآ ، دننام  یعیبط  عبانم  ریاخذ و 
یبولطم تیعـضو  ام ، روشک  ریاخذ  عبانم و  زا  يرادرب  هرهب  هویـش  دراد ، یعیبط  ریاخذ  عبانم و  هک  یتیمها  ماـمت  اـب  .دـیآ  یم  راـمش 

: مینک یم  هراشا  دراوم  نیا  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  .درادن 

بآ کی _ 

روشک یبآ  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  يارب  یفلتخم  ياه  هویش  زا  يزرواشک ، تعنـص و  ییاتـسور ، يرهـش و  فراصم  يارب  نونکا  مه 
درایلیم دودـح 400  ناریا  هنالاس  یگدـنراب  ، » اه یبایزرا  یخرب  ساسا  رب  .تسا  يرو  هرهب  تهج  رد  رتمک  هک  دوش  یم  هتفرگ  هرهب 
(1) دوش .» یم  جراخ  سرتسد  زا  ای  ریخبت  فلتخم  ياه  تروص  هب  بعکمرتم  درایلیم   270 رادقم ، نیا  زا  هک  تسا  بعکمرتم 

ناـنچ ییارگ  فرـصم  گـنهرف  اریز  دوـش ؛ یمن  یتـسرد  هدافتــسا  زین  هدـنام  یقاـب  بآ  بعکمرتـم  دراـیلیم  زا 130  لاـح ، نـیا  اـب 
هک يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هتفرگ  یشیپ  زین  ییاپورا  ياهروشک  دننام  ناهج ، بآرپ  ياهروشک  زا  یتح  هک  دور  یم  شیپ  هتخیسگراسفا 
زا یخرب  هنارـس  فرــصم  زا  هـک  تـسا  لاـس  رد  بعکمرتـم  دودـح 142  ناریا ، رد  یندـیماشآ  یـشک  هلوـل  بآ  هنارـس  فرــصم  »

و  [ لاس رد  بعکم  رتم   108  ] شیرتا لثم  بآرپ  ياهروشک 

90 ص :

ص 312. ناریا ، يرو  هرهب  یلم  هرگنک  نیمود  ياه  ینارنخس  تالاقم و  هعومجم  - 1
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(1) تسا .» رتشیب  لاس ] رد  بعکمرتم   105  ] کیژلب

هسیاقم ناهج  رد  بآ  هنارس  فرصم  نیگنایم  اب  ار  روشک  بآ  هنارـس  فرـصم  نیگنایم  تسا  یفاک  عوضوم ، زا  رتشیب  یهاگآ  يارب 
بعکم رتم  دودـح 580  ییاتـسور ، يرهـش و  يزرواشک و  تعنـص ، ياه  شخب  رد  ناهج  رد  بآ  هنارـس  فرـصم  نیگنایم   » .مینک

؛» تسا بعکمرتـم  دودـح 1300  دـیآ ، یم  رامـش  هب  بآ  مـک  يروـشک  هـک  ناریا  رد  مـقر  نـیا  یلو  تـسا ، لاـس  رد  رفن  ره  يارب 
لاصحتـسا بآ  زا  يزرواـشک  شخب  مهـس  ، » لاـثم يارب  .یناـهج  هنارـس  فرـصم  نیگناـیم  حطـس  ربارب  ود  دودـح  يزیچ  ینعی  (2)

جراخ فرصم  هخرچ  زا  هدش ، نیمز  بذج  ای  ریخبت  فلتخم  لاکشا  هب  هیقب  فرـصم و  نآ  دصرد  هک 35  تسا  دصرد   90 روشک ،
ياـه شور  يریگراـک  هب  اـب  يزرواـشک  شخب  رد  ار  بآ  فـالتا  نیا  زا  یـشخب  ناوـت  یم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا   (3)« .دوش یم 

زا راتکه  ره  يارب  یفرصم  بآ  طسوتم   » هک يروط  هب  تساه ، شور  نیازا  یکی  راشف ، تحت  يرایبآ  .داد  شهاک  يرایبآ  هتفرـشیپ 
هب 6200 ار  نآ  راشف ، تحت  يرایبآ  اب  ناوت  یم  یلو  تسا ، بعکمرتم  رازه   12 یعارز ، هرود  کی  لوط  رد  یعارز  یغاب و  یضارا 

(4) داد .» شهاک  بعکمرتم 

داوم هب  ندش  هدولآ  لیلد  هب  دوش ، یم  فرصم  هک  یبآ  رادقم  یلو  تسین ، دایز  رضاح  لاح  رد  بآ  فرصم  مه  تعنـص  شخب  رد 
ياه هرفـس  دراو  اه  هاچ  هار  زا  ای  اهر  اهدور  يراجم  رد  برـس ، هویج و  دننام  كانرطخ  ياه  هدـننک  هدولآ  یبورکیم و  ییایمیش و 

.دنز یم  نماد  یطیحم  تسیز  تالکشم  هب  دنک و  یم  هدولآ  ار  نآ  بآ  دوش ، یم  ینیمزریز 

رد بآ  عبانم  هزادنا  زا  شیب  فارسا  فالتا و  رگنایب  هدش ، دای  دراوم  لاح ، ره  هب 

91 ص :

ص 54. لاس 1381 ، دک 1/225 ، مود ، لاس  يایفارغج  یسرد ، بتک  فیلأت  يزیر و  همانرب  يایفارغج  هورگ  - 1
ص 53. نامه ، - 2

ص 116. ، 1383 ش 264 ، يزرواشک ، جیورت  ییاتسور و  هعسوت  داهج  همانهام  - 3
.نامه - 4
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.تشاد بآ  زا  يرتشیب  يرو  هرهب  راظتنا  ناوت  یم  فرصم ، گنهرف (1) حالصا  اب  هک  تسا  روشک 

كاخ ود _ 

نامز لاس  رازه  زا  شیب  نیمز ، يور  رد  نآ  رتم  یتناس  کی  لیکـشت  يارب   » هک تسا  يرـشب  تایح  دنمـشزرا  عبانم  زا  یکی  كاـخ 
یم شیپ  كاخ  شیاسرف  نآ ، زا  تسردان  يرادرب  هرهب  اـب  اریز  درک ؛ يرادرب  هرهب  یتسرد  هب  نآ  زا  دـیاب  ور ، نیازا   (2)« .تسا زاین 
ياه هار  دـنک ، لیدـبت  نابایب  هب  ار  يزرواشک  ياه  نیمز  دـناوت  یم  كاخ  شیاسرف  هلمج ، زا  .دراد  یناوارف  ياهدـمآ  یپ  هک  دـیآ 

هار لیـس  دـنک ، هدولآ  رابغ  درگ و  اب  ار  اهاتـسور  اهرهـش و  ياوه  دـهد ، شهاک  ار  ییاذـغ  تالوصحم  دزاـس ، دودـسم  ار  یناـبایب 
هلاسره هنافسأتم  .دراذگب  تلود  تلم و  شود  رب  یناوارف  جرخ  دنک و  هتـشابنا  كاخ  زا  ار  بآ  عبانم  اه و  هچایرد  اهدس ، دزادنایب ،

، كاخ زا  دح  زا  شیب  يرادرب  هرهب  ماد ، هیور  یب  يارچ  ناسنا ، هیور  یب  ياه  تلاخد  كاخ و  يداب  یبآ و  ياه  شیاسرف  لیلد  هب 
یم نیب  زا  كاخ  نت  اه  نویلیم  تخوس ، يارب  اه  هچتخرد  اه و  هتوب  ندنک  روش و  ياه  بآ  اب  نیمز  يرایبآ  بسانمان و  ندز  مخش 
یم نیب  زا  روشک  رد  ار  كاخ  نت  دراـیلیم  دودـح 5/1  هنالاس  یبآ ، شیاسرف  طقف   » .دوش یم  هدوزفا  روشک  ینابایب  قطانم  رب  دور و 

(3) درب .»

ارف کشخ  ياه  نابایب  یناتـسهوک و  قطانم  ار  روشک  زا  یمین  زا  شیب  مینادـب  هک  مینک  یم  كرد  رتهب  ینامز  ار  هلئـسم  نیا  تیمها 
مالسا یمارگ  لوسر  هدومرف  هب  تسا  رتهب  سپ  .دوش  یم  رتشیب  ییاذغ  داوم  هب  زاین  تیعمج ، شیازفا  اب  هلاسره  تسا و  هتفرگ 

92 ص :

ياه شهوژپ  زکرم  تعیبط ، يراج  حور  هدـنراگن ، کـن : بآ  فرـصم  گـنهرف  حالـصا  ياـه  شور  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - . 1
.امیس ادص و  یمالسا 

ص 64. مود ، لاس  يایفارغج  - 2
 . ص 66 نامه ، - 3

مالسا وترپ  رد  يرو  www.Ghaemiyeh.comهرهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_92_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_92_3
http://www.ghaemiyeh.com


هلزنم هب  نیمز  اریز  دـیراد ؛ هگن  ار  نیمز  تمرح  : » مینک هدافتـسا  رتهب  نآ  زا  ظفح و  ار  نیمز  كاـخ و  تمرح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
(1) تسامش .» ردام 

عترم لگنج و  هس _ 

یم افیا  هعماج  دارفا  داصتقا  یگدـنز و  رد  یمهم  شقن  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  روشک  یلم  عباـنم  نیرت  شزرا  اـب  زا  عترم ، لـگنج و 
كاخ ظفح  رت ، مهم  همه  زا  زاین و  دروم  یکشزپ  ینامتخاس و  یتعنص ، ياه  هدروآرف  ندروآ  مهارف  اوه ، لیدعت  اب  اه  لگنج  .دنک 
هقطنم رد  رگا  .دـنروآ  یم  مـهارف  ناـسنا  یگدـنز  يارب  يدـعاسم  طیارـش  نآ ، زا  یـشان  ياهدـمآ  یپ  بالیـس و  زا  يریگ  شیپ  و 

شرتسگ كاخ و  ندـش  کشخ  یگدـنراب و  شهاک  هب  هک  دـبای  یم  شهاـک  ناـهایگ  قرعت  دوش ، عطق  یلگنج  ناـتخرد  یعیـسو ،
.دهدب بآ  رالد  زا 110  شیب  دناوت  یم  دهدب ، بوچ  رالد  کی  یلگنج  رگا  : » دـنیوگ یم  ناسانـشراک  .دـماجنا  یم  ینابایب  قطانم 

عون  400 رادناتسپ ، عون   125 لگ ، عون   500 تخرد ، عون   750 لگنج ، راتکه  ره 260  نتفر  نیب  زا  اـب  دـنرواب  نیا  رب  روط  نیمه 
(2) دور .» یم  نیب  زا  هرشح  يرامش  یب  دادعت  هناورپ و  عون   100 هدنرپ ،

هنافـسأتم ام  روشک  رد  هتبلا  .درک  يراذگ  تمیق  ار  نآ  ناوت  یمن  ییاهب  چـیه  اب  هک  تسا  یعیبط  عبانم  نیرت  شزرااب  زا  لگنج  سپ 
هرتسگ  (3)« .دوش یم  دوبان  روشک  ياه  لگنج  دـصرد  راهچ  هنـالاس   » هک يا  هنوگ  هب  دراد ، همادا  تدـش  اـب  لـگنج  بیرخت  دـنور 

بیرخت هرتسگ  تسا و  هدـش  مک  روشک  ياه  لگنج  دـصرد  یـس  ریخا ، لاـس  لـهچ  لوط  رد   » هک تسا  يدـح  هب  لـگنج  بیرخت 
لاس رد  راتکه  نویلیم  دص  زا  هک  تسا  يّدح  هب  عتارم 

93 ص :

ح 1130. ص 380 ، هحاصفلا ، جهن  - 1
ص 318. ناریا ، یلم  يرو  هرهب  ياه  ینارنخس  هرگنک و  نیمود  تالاقم  هعومجم  - 2

ص 1. ، 23/3/1384 مج ، ماج  - 3
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1972

بعکمرتم تفه  هک  روشک  رد  لگنج  هنایلاس  یعیبط  شیور  نازیم   » (1)« .تسا هدیسر  رضاح  لاح  رد  راتکه  نویلیم  دون  هب  دوب ، .م 
(2) «. تسا هدیسر  راتکه  رد  بعکمرتم  هس  هب  شیور ، نیگنایم  رثکادح  ینوناقریغ ، ياه  تشادرب  تلع  هب  تسا ، راتکه  رد 

هب .دوش  یم  تشادرب  تسین ، دیدجت  لباق  یتحار  هب  هک  روشک  یلم  عبانم  بوچ و  هریخذ  زا  بعکمرتم  اه  نویلیم  هنالاس  یترابع ، هب 
نادنچ هن  يا  هتشذگ  رد   » .تسا هدش  نآ  رت  عیرـس  بیرخت  بجوم  هک  درک  هفاضا  دیاب  زین  ار  ررکم  ياه  يزوس  شتآ  هلئـسم ، نیا 

هتفای شهاک  دصرد  هب 4/7  رـضاح  لاح  رد  مقر  نیا  هک  دوب  هدناشوپ  لگنج  ار  روشک  كاخ  دصرد  هدـجه  ات  هدزای  دودـح  رود ،
.تسا هدرک  دراو  روشک  هب  یناوارف  ياه  تراسخ  بالیس  داجیا  هار  زا  رما  نیا  ریخا ، ياه  لاس  رد   (3)« .تسا

اه و بالیـس  نایرج  زا  يریگولج  اهزیخبآ ، کیژولوردـیه ، ماظن  میظنت  رد  عتارم  هک  یتیمها  مامت  اب  تفگ  دـیاب  مه  عتارم  هراـبرد 
بیرخت تعرـس  دراد ، یکاروخ  یتعنـص و  ییوراد ، هقرفتم  تـالوصحم  زمرق ، تشوگ  دـیلوت  هجیتـن  رد  هفولع و  دـیلوت  روط  نیمه 

هیناث ره   ] یهایگ شـشوپ  مادهنا  رثا  رب  روشک  عتارم  حطـس  زا  راتکه  نویلیم  ات 5/1  هنالاس 1   » .تسا رت  عیرـس  مه  اه  لگنج  زا  اهنآ 
تفگش (4) .تسا » هدوبن  زاس  راک  هجو  چـیه  هب  هتفرگ ، ماجنا  تامادـقا  دوش و  یم  هفاـضا  ریوک  تحاـسم  هب  هتـساک و  عبرمرتم ]  50

.تسا هدرمـش  سدـقم  ار  يراـک  تخرد  تخرد و  مدرم ، ینید  ياـهرواب  هک  دـهد  یم  يور  يروشک  رد  بیرخت  دـنور  نیا  هکنآ 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

ار نآ  دناوت  یم  رگا  دشاب ، امش  زا  یکی  تسد  رد  یلاهن  دوش و  اپ  هب  زیخاتسر  رگا  یتح 

94 ص :

ص 16. ، 1383 ش 65 ، روشک ، عتارم  اه و  لگنج  نامزاس  عترم  لگنج و  همان  لصف  - . 1
ص 19. نامه ، - 2

ص 76. مود ، لاس  يایفارغج  - 3
ص 187. چ 1 ، ، 1374 رون ، مایپ  نارهت ، ییاتسور ، داصتقا  شیاسآ ، نیسح  - . 4
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.دراکب (1) دیاب  دراکب ،

.دنک (2) یم  تبث  يو  يارب  شاداپ  دوش ، یم  نورب  تخرد  نآ  زا  هک  يا  هویم  هزادنا  هب  ادخ  دناشنب ، یتخرد  هک  ره 

.دوش (3) یم  تبث  يا  هقدص  يو  يارب  دروخب ، نآ  زا  ادخ  تاقولخم  زا  یکی  ای  ناسنا  راب  ره  دراکب ، یتخرد  هک  ره 

يژرنا تخوس و  راهچ _ 

هراشا

یلوصا و فرصم  دیلوت و  دخرچ و  یم  يژرنا  رادم  رب  نیشام  تعنـص و  خرچ  .دیآ  یم  رامـش  هب  هعماج  ره  تکرح  روتوم  يژرنا ،
تسا و زاگ  تفن و  هژیو  هب  يژرنا ، ینغ  عبانم  ياراد  ام  روشک  هناتخب  شوخ  .تسا  روشک  ره  تفرـشیپ  دـشر و  رگناـیب  نآ ، یقطنم 

طیارـش هنیمز و  زین  ییامرگ  نیمز  يدیـشروخ و  يژرنا  دـننام  ون  ياـه  يژرنا  داـب و  بآ ، يژرنا  دـننام  رگید  ياـه  يژرنا  هنیمز  رد 
.دراد یبولطم 

فرصم طلغ  ياه  هویش  روط  نیمه  تادیلوت و  شیازفا  هعماج و  یمومع  هافر  حطس  یگدنز و  ياهدرادناتـسا  نتفرالاب  اب  هنافـسأتم 
هب روشک  رد  يژرنا  فرصم  حطس  يزرواشک ، تعنص و  لقن ، لمح و  يرهش ، ياهراوناخ  فرصم  هلمجزا  فلتخم ، ياه  شخب  رد 

يوس زا  جراـخ  زا  نیزنب  ندرک  دراو  يارب  طـقف  هناراـی  لاـیر  اـهدرایلیم  هنـالاس  لاـثم ، يارب  .تسا  هتفاـی  شیازفا  هیور  یب  تروـص 
خرن نیرتالاب  ناریا ، رد  يژرنا  هنارس  فرصم   » روشک رد  يژرنا  فرصم  یسررب  يارب  یـشهوژپ  ساسا  رب  .دوش  یم  تخادرپ  تلود 

يزنودنا 14 دـصرد و  دنه 19  دصرد ، نیچ 33  دـننام  یتیعمجرپ  ياـهروشک  رد  يژرنا  فرـصم  هک  يا  هنوگ  هب  تساـیند ؛ هنارس 
(4) «. تسا ناریا  زا  رتمک  دصرد 

95 ص :

ح 567. ص 267 ، هحاصفلا ، جهن  - 1
ح 2674. ص 707 ، نامه ، - 2
ح 2921. ص 571 ، نامه ، - 3

ص 28. چ 3 ، راهب 1380 ، شیاریو ، رشن  نارهت ، يرو ، هرهب  یسانشناور  یچتعاس ، دومحم  - 4
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شخب رد  يژرنا  ياـه  لـماح  روـط  نـیمه  روـشک و  فـلتخم  ياـه  شخب  رد  يژرنا  زا  يرادرب  هرهب  تیعـضو  رگناـیب  ریز ، لودـج 
.تسا يراجت  یگناخ و 

یفرصم دصرد  نازیمیراجت  یگناخ و  شخب  رد  يژرنا  ياه  لماح  مهسدصرد  نازیمیژرنا  فرصم  شخب 

دصرد  54 کبس زاگدصرد   40 یگناخ

دصرد  37 یتفن ياه  هدروآرف  دصرد   1/27 لقن لمح و 

یتفن ياه  هدروآرفدصرد   6/27 تعنص

دصرد  9 قربدصرد  9/4 يزرواشک

دصرد اه 4/0  شخب  رگید 

هک تسا  لقن  لمح و  یگناخ و  فرصم  شخب  روشک ، رد  يژرنا  هدننک  فرـصم  نیرتشیب  دینیب ، یم  لودج (1) رد  هک  هنوگ  نامه 
رد ار  يژرنا  فرـصم  نیرتشیب  هک  تسا  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  سکع  رب  تسرد  نیا  .دنراد  هدـهع  هب  دـیلوت  رد  ار  شقن  نیرتمک 

نویلیم لیمحت  رب  نوزفا  هنالاس  روشک ، رد  يژرنا  هیور  یب  فرـصم  نیا  .دننک  یم  بسک  دمآرد  هار  نیا  زا  دنراد و  تعنـص  شخب 
رد يرهـش ، طسوتم  هداوناخ  کی   » .دوش یم  تسیز  طـیحم  یگدولآ  بجوم  نآ ، نداد  ردـه  هعماـج و  تلود و  رب  هنیزه  رـالد  اـه 
يا هناخ  لگ  زاگ  نت  شنکارپ 67/4  دیلوت و  ثعاب  تدم ، نیمه  رد  دنک و  یم  فرصم  يژرنا  ماخ  تفن  هکـشب  لداعم 5/15  لاس 

زا يریگ  هرهب  اب  هک  یلاح  رد   (3) «، دـنک یم  دـیلوت  يا  هناخ  لگ  زاگ  نت  ود   » هنالاس زپ ، تخپ و  يارب  هداوناخ  کی   (2) «. دوش یم 
.داد شهاک  ناوت  یم  ار  یگدولآ  اه و  هنیزه  نازیم  فرصم ، هنیهب  ياه  هویش  روط  نیمه  يژرنا و  عبانم  مامت 

96 ص :

ص 10. ، 12/5/1383 ش 1209 ، مج ، ماج  زا  هتفرگرب  تاعالطا  - 1
.نامه - 2

ص 10. ، 26/5/1383 ش 1221 ، نامه ، - 3
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ینایاپ نخس 

ياه فعـض  هطقن  ندرک  فیدر  روشک ، يرو  هرهب  تالکـشم  ندرمـشرب  زا  فدـه  میوش  روآداـی  تسا  مزـال  ثحب  نیا  ناـیاپ  رد 
رد .تسین  نازیزع  نآ  نیب  رد  يدـیماان  هیحور  داجیا  طوبرم و  ياه  هاگتـسد  نالوئـسم  هناصلاخ  تامدـخ  زا  یـشوپ  مشچ  روشک و 

بولطم حطـس  هب  روشک  رد  يرو  هرهب  ات  تسا  هدـش  ماجنا  یناوارف  ياه  شـالت  هتفرگ ، تّوق  روشک  رد  يرو  هرهب  ثحب  هک  یتدـم 
ناونع نینچ  ار  اه  تیقفوم  نیا  زا  یشخب  يرو ، هرهب  یلم  هرگنک  نیمشش  رد  تقو  روهمج  سیئر  یمتاخ ، دمحمدیـس  ياقآ  .دسرب 

: درک

رد روشک ، يداصتقا  دـشر  لـک  زا  دـصرد  نازیم 3/31  هب  هعـسوت  مراـهچ  هماـنرب  رد  يرو  هرهب  ياـقترا  هناروسج  يراذـگ  فدـه 
تـسد ینالوط  رایـسب  ینایلاس  یط  فدـه  نیا  هب  يرو ، هرهب  رما  رد  قفوم  ياهروشک  زا  يرایـسب  هک  تسا  هتفرگ  تروص  یطیارش 

هب نآ  ياقترا  تسا و  هدوب  دصرد  نازیم 13  هب  ات 1990  ینامز 1971  هرود  یط  مهـس  نیا  يزلام ، روشک  رد  هنومن  يارب  .دنا  هتفای 
.تسا (1) هدش  رسیم  ات 2000  زا 1990  ینعی  هلاس ، هد  هرود  یط  ددع 25 ،

هکنآ طرـش  هب  تفرگ ؛ دهاوخ  يرتشیب  باتـش  روشک  رد  يرو  هرهب  دشر  دوجوم ، عناوم  نتخاس  فرطرب  رتشیب و  شالت  اب  نیقی ، هب 
: روتساپ ییول  هتفگ  هب  انب 

راب فسأت  تاظحل  یـضعب  هک  میراذگب  هن  میوش و  هدولآ  لصاح  یب  ياه  ینیبدب  هب  هک  میهد  هزاجا  هن  میتسه ، هک  يا  هفرح  ره  رد 
اه نامزاس  ، ] اه هناخ  باتک  اه ، هاگشیامزآ  رب  مکاح  شمارآ  رد  .دناشکب  يدیماان  سأی و  هب  ار  ام  دیآ ، یم  شیپ  یتلم  ره  يارب  هک 

شیپ هک  نانچ  مه  سپـس  .میا  هدرک  هچ  يزومآدوخ  يریگدای و  يارب  میـسرپب : دوخ  زا  تسخن  مینک و  یگدـنز  راک و   [ اه هرادا  و 
زیگنا ناجیه  شخب و  يداش  ساسحا  نیا  هب  ات  میهد  همادا  ردق  نآ  ار  شسرپ  نیا  .میا  هدرک  هچ  نامروشک  يارب  میسرپب  میور ، یم 
دهدب نامیاه  شالت  هب  یگدنز  قطنم  هک  یشاداپ  ره  اما  .میا  هتشاد  تیرشب  يالتعا  تفرشیپ و  رد  کچوک  یمهس  دیاش  هک  میسرب 

مییوگب دنلب  يادص  اب  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  نآ  قح  دیاب  مادـکره  میوش ، یم  کیدزن  نامیاه  شالت  نایاپ  هب  هک  یماگنه  دـهدن ، ای 
.ما (2) هداد  ماجنا  ما ، هتشاد  ناوت  رد  ار  هچنآ  نم 

97 ص :
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يرو هرهب  دوبهب  ياه  هویش  مراهچ : لصف 

هراشا

زا کی  ره  فیاظو  هب  لصف  نیا  رد  .دـنراد  یـساسا  شقن  يرو ، هرهب  گنهرف  ياقترا  رد  تلود  یعامتجا و  ياه  نامزاس  هداوناخ ،
.میزادرپ یم  اهنآ 

هداوناخ درف و  . 1

هراشا

نیرت ییادـتبا  هداوناـخ ، .تـسا  درف  داـقتعا  هشیدـنا و  گـنهرف ، تیــصخش ، يریگ  لکــش  هاـگیاج  نـیرت  مـهم  نـیلوا و  هداوناـخ ،
رد ناوجون  كدوک و  .دزومآ  یم  ردام  ردـپ و  ناـماد  رد  ار  نتـسیز  هنوگچ  نآ  رد  ناـسنا  هک  تسا  یعاـمتجا  داـهن  هاگـشزومآ و 

فیاظو و شالت ، راک و  هب  نداد  تیمها  ریخ و  ياهراک  رد  تکرـش  هب  شیارگ  لیبق  زا  دوخ ، ياـه  شیارگ  اـهراتفر و  زا  يرایـسب 
تسا رتهب  ور ، نیازا  .دریذپ  یم  رثا  هداوناخ  هناخ و  رد  یتیبرت  دنیاشوخ  ياه  هبرجت  زا  یگدنز ، يارب  يزیر  همانرب  ینید و  فیلاکت 

رتهب یگدنز  هویش  يرو و  هرهب  موهفم  اب  هداوناخ  دارفا  همه  رگا  نیقی ، هب  .دشاب  فوطعم  هداوناخ  هب  ادتبا  رد  يرو  هرهب  هجوت  هیواز 
یسک رایشوه  اریز  دیشوک ؛ دنهاوخ  یعامتجا  يدرف و  ياه  تیلاعف  دوبهب  رد  دنهن و  یم  ماگ  ریسم  نآ  رد  دنوش ، انشآ  رت  یلاعتم  و 

هک تسا  یـسک  كریز  : » دـیامرف یم  هراـب  نیارد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  .دـشاب  دوجوم  تیعـضو  دوبهب  رکف  رد  هراوـمه  هک  تسا 
(1) تسوا .» زورید  زا  رتهب  شزورما 

.دناسرب يرو  هرهب  هب  ار  هعماج  هداوناخ و  دارفا  دناوت  یم  هک  میزادرپ  یم  یلئاسم  نیرت  مهم  هب  شخب  نیا  رد 

يرو هرهب  شناد  يریگارف  نیدلاو و  فلا )

رایسب درف  ره  ترخآ  ایند و  يارب  هک  تسا  یمولع  زا  يرو ، هرهب  شناد  کش ، نودب 
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.دوش یم  مهارف  رمع  رذگدوز  ياه  هظحل  اه و  تصرف  تاناکما ، زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  ناکما  نآ ، يریگارف  اب  اریز  تسا ؛ دـنمدوس 
نآ عبانم  يرو و  هرهب  لوصا  اب  نـالاس  گرزب  رگید  نیدـلاو و  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  هداوناـخ ، رد  يرو  هرهب  دوبهب  يارب  ور ، نیازا 
زا هدافتسا  اب  دنناوت  یم  نیدلاو  تروص ، نیا  رد  .دنزومایب  نارگید  هب  ار  روما  نیا  شزومآ  فلتخم  ياه  شور  سپـس  .دنوش  انـشآ 

یمارگ لوسر  شرافـس  ساسارب  ار  یمالـسا  يرو  هرهب  لوصا  یتیبرت ، یـشزومآ و  رازبا  راـتفگ و  راـتفر ، هار  زا  دوخ ، ياـه  هتـشاد 
بادآ نانآ  هب  دیرادب و  یمارگ  ار  نادنزرف  ْمَُهبادآ ؛ اُونِـسْحَأ  ْمُکَدالْوَا َو  اُومِرْکَأ  : » دنزومایب نادنزرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 

(1) دیزومایب .» وکین 

گنهرف رد  هناتخب  شوخ  .درک  دـنهاوخ  کمک  هعماـج  هداوناـخ و  يرو  هرهب  هب  دـنوش ، تیبرت  هنوگ  نیا  هک  ینادـنزرف  کـش ، یب 
لمع هجوت و  ورگ  رد  یلمع  ینیع و  قیفوت  هک  دراد  دوجو  يرو  هرهب  دروم  رد  یقیقد  ياهروتسد  فرژ و  ياه  هزومآ  مالسا ، ینغ 

، لمع ماجنا  نسح  يراک ، مکحم  ناقتا و  اهراک ، رد  تقد  راتفر ، رب  ادخ  نتسناد  رظان  نوچمه : يدنمشزرا  ياهرایعم  تساهنآ ؛ هب 
یگنهرف ياه  هاگتـسد  رگا  .لاوما  زا  يراد  هگن  اه و  تمعن  اه و  تصرف  زا  ینادردق  راک ، موادـت  يدـنب و  تیولوا  میـسقت ، نواعت ،

نالاس گرزب  نیدـلاو و  هژیو  هب  هداوناخ و  دارفا  هب  یلوصا  حیحـص و  تروص  هب  ار  اهرایعم  نیا  ینید ، ناـغّلبم  روط  نیمه  روشک و 
شهاک بولطم ، ییآراک  الاب ، یهدزاب  دهاش  بیترت ، نیدـب  .دـنریگ  تسد  رد  ار  هعماج  راشقا  تیادـه  دـنناوت  یم  دـنهد ، شزومآ 

.دوب میهاوخ  هعماج  هداوناخ و  رد  يرو  هرهب  شیازفا  تیاهن  رد  اه و  هنیزه 

هداوناخ رد  دیلوت  گنهرف  داجیا  یبسن و  ییافکدوخ  يارب  شالت  ب )

رد .داد  یم  لیکـشت  ار  یلم  دـیلوت  زا  يریگ  مشچ  شخب  دوب و  گنررپ  یناریا  هداوناخ  رد  یهدزاـب  دـیلوت و  گـنهرف  هتـشذگ ، رد 
دسرب یبسن  ییافکدوخ  هب  یناریا  هداوناخ  ره  ات  دوش  لمع  يا  هنوگ  هب  تسا  رتهب  روشک ، تیعمج  یناوج  اب  مه  رضاح  لاح 
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ینیـشنرهش و یگژیو  لـیلد  هب  يرهـش  ياـه  هداوناـخ  رتـشیب  هتبلا  .دریگ  هرهب  دوخ  دـیلوت  زا  اـهزاین  نتخاـس  فرطرب  يارب  دـناوتب  و 
يدنمزاین زا  يرایسب  دیلوت و  ار  تالغ  تابوبح و  تاینبل ، تشوگ ، ییاتـسور ، ياه  هداوناخ  دننامه  دنناوت  یمن  ناشیاه  تیدودحم 

رضاح لاح  رد  هک  ار  ییاه  هداوناخ  اهاتسور ، رد  تاناکما  رتشیب  تیوقت  اب  دناوت  یم  تلود  نایم ، نیا  رد  .دننک  نیمأت  ار  دوخ  ياه 
.دنک قیوشت  رتشیب  دیلوت  هب  دنرادن ، يدیلوت  تیلاعف  هنوگ  چیه  دنتسه و  نیشن  شوخ 

ار لیاسو  ژاتنوم  کچوک و  عیانص  ینف ، يرنه ، صاخ  ياه  هتشر  شزومآ  ياه  هنیمز  ناوت  یم  مه  يرهش  عماوج  رد  نآ ، رب  نوزفا 
یم رگا  سپ  .دـنزادرپب  نآ  هب  بسانم  ياه  تصرف  رد  ات  دروآ  مهارف  نادـنملاس  ناوناـب و  ناراـک ، یب  هژیو  هب  هداوناـخ ، دارفا  يارب 

اب ار  هناخ  طیحم  درادرب و  ماگ  تهج  نیا  رد  دراد ، دیلوت  راک و  ییاناوت  هک  یناریا  ره  دیاب  میسرب ، يرو  هرهب  هب  هعماج  رد  میهاوخ 
.دزاس لدب  دیلوت  يارب  کچوک  یهاگراک  هب  نارگید ، قح  لوصا و  تیاعر 

تغارف تاقوا  زا  هنیهب  هدافتسا  يارب  يزیر  همانرب  ج )

: دیامرف یم  هللا  همحر  رذوبا  هب  شرافس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  مالـسا  رد  تقو  شزرا 
(1) «. شاب دوخ  تورث  لوپ و  زا  رت  صیرح  دوخ  رمع  دروم  رد  رذوبا ، يا  »

فرـصم راـک ، تدـم  ندـش  مک  راـک ، طیارـش  دوبهب  اریز  دراد ؛ تیمها  هتـشذگ  زا  شیب  تصرف ، زا  يریگ  هرهب  رد  باتـش  هزورما 
نیا هژیو  هب  .دروآ  یم  مهارف  اه  هداوناخ  يارب  ار  یناوارف  تغارف  تاقوا  تالیطعت ، هب  ییاهزور  نتفای  صاـصتخا  یهاـفر و  لـیاسو 

دـبای و یم  نادـنچ  ود  یتیمها  تسا ، هارمه  یـشزومآ  زکارم  یلیطعت  اـب  هک  ناتـسبات  رد  هلمج  زا  لاـس  زا  ییاـه  لـصف  رد  عوضوم 
تغارف تاقوا  هنافـسأتم  .دـشاب  هنیزه  نیرتمک  اب  یناسنا  ياهدادعتـسا  هدننکافوکـش  هک  دزاس  یم  يرورـض  ار  بسانم  يزیر  همانرب 

درذگ و یم  یگدوهیب  هب  فلتخم  ياه  تلع  هب  اه  هداوناخ  زا  يرایسب 
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ياه هاگتسد  قیرط  زا  نامز  تیریدم  يرو و  هرهب  گنهرف  شزومآ  اب  .دیمان  تمدخ  دیلوت و  ای  تحارتسا  حیرفت و  ار  نآ  ناوت  یمن 
یبسانم همانرب  دوخ  یگدـنز  نیریـش  تاـظحل  يارب  هک  درک  قیوشت  ار  اـهنآ  ناوت  یم  اـه  هداوناـخ  هب  یلم  هناـسر  هژیو  هب  یگنهرف ،

زا هقیقد  دـنچ  یتـح  تشاذـگ  یمن  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما   » .داد رارق  وـگلا  زین  ار  ناـگرزب  شور  ناوـت  یم  هـنیمز  نـیا  رد  .دـنزیرب 
نآرق دش ، یمن  هقیقد  ود  زا  شیب  هک  راهان  فرص  ماگنه  ات  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  هلـصاف  رد  هک  نانچ  درذگب ؛ هدوهیب  ناشرمع 

(1) دناوخ .» یم  تشاد و  یم  رب  ار 

تسا سرتسد  ار  وت  لمع  رب  هک  زورما 

تسا سفن  کی  یگدنز  هک  نیشنم  لفاغ 

ار ام  دناشک  رمع  هلفاق  دوخ 

تسا (2) سرج  يادص  وت  بلق  هبرض  نیو 

فرصم يوگلا  رییغت  د )

هراشا

ياه هدوناخ  رتشیب  عفانم  دـمآرد و  دـیلوت و  یلخاد  تاناکما  یلم ، عفانم  اب  هجو  چـیه  هب  هداوناخ  فرـصم  يوگلا  رـضاح ، لاـح  رد 
، دـشاب هداوناخ  عفانم  هدـننک  نیمأت  روشک و  تیعـضو  اب  بسانم  هک  یفرـصم  يوگلا  رد  باـختنا  ور ، نیازا  .تسین  بساـنتم  یناریا 

.دسر یم  رظن  هب  يرورض 

یجراخ ياهالاک  ندرکن  فرصم  کی _ 

ار یلخاد  دـیلوت  كرت و  ار  یجراـخ  ياـهالاک  فرـصم  طـلغ  تداـع  میریزگاـن  میتسه ، هداوناـخ  هعماـج و  يرو  هرهب  رکف  هب  رگا 
.دشاب هتشادن  ار  یجراخ  ياهالاک  تیفیک  یلخاد ، دیلوت  تسا  نکمم  دراوم  یخرب  رد  دنچره  مینک ؛ فرصم 

يوس هب  مدرم  شیارگ  یهد  تهج  فرصم و  هزیگنا  حالصا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
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رواب نیا  هب  داقتعا  دیلوت و  فرـصم و  گنهرف  ياقترا  اب  راک  نیا  .دش  دهاوخن  ماجنا  همان  شخب  رودـص  اب  لخاد ، تخاس  ياهالاک 
، اه تدابع  نیرترب  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوب  دهاوخ  رتریذپ  ناکما  تسا ، تلیـضف  طلغ ، ياه  تداع  كرت  هک  ینید 

كرت ار  دنسپان  ياه  تداع  هک  دنک  یم  شرافس  الاو  ياه  هجرد  هب  ندیسر  يارب  ناشیا  نینچمه   (1)« .تسا تاداع  رب  ندش  هریچ 
(2) دسر .» یمن  الاو  ياه  هجرد  هب  دنک ، يوریپ  دنسپان  ياه  تداع  زا  هک  یسک  : » مینک

نیمه .تسا  ناشدوخ  عفن  هب  فرصم ، هب  شیارگ  یجراخ و  ياهالاک  فرـصم  تداع  كرت  هک  دننک  ساسحا  دیاب  مدرم  عقاو ، رد 
ییاهالاک هب  یمومع  رواب  تیوقت  اب  هنیمز  نیا  رد  .دوش  هنیداهن  تیوقت و  هعماج  رد  یلخاد  ياهالاک  هب  داـمتعا  گـنهرف  دـیاب  روط 

ار یلخاد  ياـهالاک  فرـصم  مدرم ، هک  يا  هنوـگ  هب  دیـشخب ؛ دوـبهب  ار  یلخاد  فرـصم  يوـگلا  ناوـت  یم  دـنا ، هدـش  هدوـمزآ  هک 
فده نیا  هب  ناوت  یم  ریهاشم  املع و  هریس  ییامن  هتـسجرب  اب  .دننادب  یگتـسباو  عطق  هار  رد  شـشوک  دوخ و  يارب  گرزب  يراختفا 

زا سابل  هاگ  چـیه  ناشیا   » هک دـنا  هتـشون  مق  هیملع  هزوح  سـسؤم  يرئاح ، میرکلادـبع  خیـش  جاح  هرابرد  لاثم ، يارب  .تفای  تسد 
ناریا هچراپ  زا  ار  شسابل  زین  ناتسمز  رد  .دوب  سابرک  زا  همه  ناشیا  يابق  راولش و  نهاریپ ، ناتسبات  رد  .دیشوپ  یمن  یجراخ  هچراپ 

ینورزاک ياه  هچراپ  زا  يدـهم  اقآ  یـضترم و  اقآ  جاح  ناشیا ، ياه  هدازاقآ  ياه  سابل  ياه  هچراـپ  .درک  یم  هیهت  كََرب »  » ماـن هب 
(3) «. دشوپب یناریا  هچراپ  دیاب  یناریا  دنتفگ : یم  هراومه  يرئاح  هّللا  تیآ  .دوب  ناهفصا 

یسیر خن  خرچ  رفس ، نادنز و  رد  : » دنا هتشون  دنه  لالقتسا  ردپ  يدناگ ، امتاهم  هرابرد 
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ياج هب  شدوخ ] و   ] شناوریپ نت  رب  درک و  یم  یفرعم  دنه  زکرمتم  ریغ  کچوک و  عیانص  دامن  ناونع  هب  ار  نآ  هک  تشاد  هارمه  هب 
نامه هب  اه  سابل  نآ  .دـناشوپ  یم  یگناخ  تفاب  یخن  تخمُز  ياه  سابل  روجاوروج ، ياـه  لادـم  اـی  قرب  قرز و  رپ  ياـه  مرفینوی 
رایـسب نم  يارب  تفگ  یم  يو  ...دوـب  رثؤـم  ناشنتـسویپ  مه  هب  رد  زین  یناور  ظاـحل  زا  دوـمن ، یم  صخـشم  ار  شناوریپ  هک  تعرس 

(1) دنزادرپب .» هزات  زیچ  ره  دیلقت  هب  راو  هناوید  یگدز و  باتش  اب  مدرم  منیبب  هک  تسا  كاندرد  روآ و  فسأت 

سکع رب  درک ، ترفاسم  هسنارف  هب  لاس 1961  رد  یتقو   » .درک یم  لمع  هنوگ  نیمه  زین  دـنه  دـیقف  ریزو  تسخن  ورهن ، لعل  رهاوج 
دوخ نانامهم  زا  اه  يوسنارف  لثم  تسرد  هک  دوب  نیا  ناشـساوسو  مامت  تاماقم ، ياهرفـس  هنوگ  نیا  رد  هک  اه  هناخ  ترافـس  مامت 

غود و اب  بارـش ، ياج  هب  دشاب و  يدنه  همه  مسارم ، روکد و  ییاریذپ و  رخآ  ات  ینامهم  لوا  نامه  زا  داد  روتـسد  دننک ، ییاریذـپ 
دنه تسا و  يدنه  زیچ  همه  دندرک  هدهاشم  نانامهم  هک  یتقو  .دوش  ییاریذپ  رگید  نانامهم  يوسنارف و  يارزو  نادنمرنه ، زا  هریش 

(2) دندرک .» تراقح  ساسحا  تمظع ، همه  نآ  ربارب  رد  تسا ، هداتسیا  هوک  لثم 

هویش نیا  تسا  رتهب  هتبلا  .دیناهر  یگتسباو  دیق  زا  تخاس و  رو  هرهب  ار  هعماج  هداوناخ و  ناوت  یم  یلخاد ، دیلوت  فرـصم  هب  اکتا  اب 
.دوش زاغآ  روشک  دشرا  نالوئسم  ياه  هداوناخ  زا 

یگدنز لیاسو  زا  یلوصا  تظافح  ود _ 

دنمـشزرا و نخـس  نیا  .تسا » يراد  هگن  رد  رنه  هکلب  تسین ، رنه  ندرک ، دـیرخ  : » هک دراد  جاور  مدرم  نیب  رد  هنامیکح  يراـتفگ 
لیاسو دیرخ  يارب  هک  یششوک  هزادنا  هب  اه  هداوناخ  مدرم و  نامز ، نیا  رد  اریز  دشاب ؛ راذگرثا  يرو  هرهب  رد  دناوت  یم  اوتحمرپ ،

103 ص :

ص 9. ، 16/7/1383 ش 1264 ، مج ، ماج  کن : - . 1
ص 106. چ 1 ، ، 1379 رصع ، یلو  نارهت ، یگنهرف ، يروابدوخ  رهطم ، یعیفش  اضر  یلع  کن : - 2
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ترـضح .تسا  هدـش  دـیکأت  لیاسو  يراد  هگن  رب  مالـسا  رد  هک  یلاح  رد  دـننک ، یمن  شالت  نآ  يراد  هگن  يارب  دـنهد ، یم  ماجنا 
هیلع یلع  نانمؤمریما  (1) .دـشوکب » نآ  ظفح  رد  دـنا ، هدرک  شبیـصن  يزیچ  هک  ره  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

«. تسا نارگید  تسد  رد  هک  يزیچ  تساوخرد  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  تسوت ، تسد  رد  هچنآ  نتـشاد  هگن  : » دیامرف یم  مه  مالـسلا 
(2)

اه و هناسر  هار  زا  یمسر ، ریغ  یمـسر و  ياه  شزومآ  اب  .دراد  یهاگیاج  رتمک  روشک ، فرـصم  گنهرف  رد  عوضوم  نیا  هنافـسأتم 
اهنآ ياه  هنیزه  رد  مه  ات  درک  انشآ  ناوت  یم  تاناکما  لیاسو و  يراد  هگن  ظفح و  یلوصا  ياه  هویـش  اب  ار  اه  هداوناخ  تاعوبطم ،

هـسردم یـصخش  لـیاسو  يراد  هگن  شزومآ  اـب  لاـثم ، يارب  .ددرگ  هعماـج  رد  يرو  هرهب  دوبهب  بجوـم  مه  دوـش و  ییوـج  هفرص 
شیپ تعیبط  رد  تخرد  نارازه  عطق  زا  ییوج و  هفرـص  لایر  اـهدرایلیم  هنـالاس  ناوت  یم  نازومآ ، شناد  هب  باـتک ) رتفد و  دـننام  )

لیاسو و هب  دـیاب  هکلب  دـشاب ، دودـحم  هداوناخ  لیاسو  لاوما و  يراد  هگن  ظـفح و  هب  اـهنت  دـیابن  اـه  شزومآ  نیا  هتبلا  .درک  يریگ 
.دننک هدافتسا  نآ  زا  هنیهب  تروص  هب  دننادب و  دوخ  هب  قلعتم  ار  نآ  ات  دبای  شرتسگ  هعماج  تاناکما 

یعامتجا ياهداهن  اه و  نامزاس  . 2

هراشا

یعامتجا و ياـهداهن  اـه و  ناـمزاس  يراـکمه  هب  يداـیز  دودـح  اـت  هعماـج ، ره  رد  يرو  هرهب  فادـها  هب  یباـی  تسد  رد  تیقفوم 
هک دـنراد  رایتخا  رد  ار  یناسنا  يورین  اه و  هیامرـس  عبانم ، تاناکما ، زا  یگرزب  شخب  اریز  دراد ؛ یگتـسب  اهنآ  نانکراک  يراـکمه 

نتفرگ شیپ  رد  زوس  لد  عاجـش و  هاگآ ، ناریدـم  شقن  نایم ، نیا  رد  .تسا  هعماج  يرو  هرهب  رد  نانآ  مهـس  رگناـیب  هلئـسم ، نیمه 
.میزادرپ یم  نآ  هب  ثحبم  نیا  رد  هک  تسا  یساسا  یشقن  بولطم ، يرو  هرهب  هب  ندیسر  يارب  یقطنم  یلوصا و  ياه  هویش 

104 ص :

ص 202. یعوضوم ، هحاصفلا  جهن  همجرت  - 1
ص 268. ج 1 ، یعوضوم ، ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  همجرت و  - 2
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بسانم ریبدت  فلا )

هب اریز  تساهداهن ؛ اه و  نامزاس  ناریدـم  فیاظو  نیتسخن  زا  نامزاس ، يرو  هرهب  هب  ندیـسر  يارب  بسانم  ییوج  هراـچ  کـش ، یب 
اه شزغل  اه و  هابتشا  زا  هک  تسا  بسانم  ریبدت  وترپ  رد  (1) .تسا » ریبدت  یگدنز ، رد  حالصا  ساسا  ، » مالسلا هیلع  یلع  ماما  هدومرف 

ناما رد  شزغل  زا  ار  یمدآ  نآ ، ماجنا  زا  شیپ  راک  رد  ییوج  هراچ  ریبدت و  : » دوش یم  يریگ  شیپ  ینامیشپ  ندمآ  راب  هب  روما و  رد 
(2) «. دراد یم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دناسرب  بلطم  ییافوکش  يرو و  هرهب  هب  ار  نامزاس  دناوت  یم  بسانم  ریبدت  نینچمه 
يریبدـت هب  ندیـسر  يارب  نیقی ، هب   (3)« .دنک یم  دوبان  ار  رایـسب  لام  دـب ، ریبدـت  هدرک ، دایز  ار  كدـنا  لام  تورث و  بوخ ، ریبدـت  »

، تاناکما عبانم ، نامزاس ، یلعف  تیعـضو  زا  یهاگآ  دـنمزاین  تدـمدنلب ، طسوتم و  هاتوک ، ياه  هرود  رد  يزیر  همانرب  يارب  بسانم 
.تسا ریذپان  بانتجا  مزال و  يرما  یناسنا ، يورین  ياه  تیلباق  اه و  تیولوا 

يراک شناد  شزومآ  ب )

، رگید تراـبع  هب  .دوش  یم  هتخومآ  یناـسنا  يورین  هب  زاـین  دروم  ياـه  شناد  اـه و  تراـهم  نآ ، رد  هک  تسا  يدـنیآرف  شزوـمآ ،
یم لاح  همه  رد  تسین و  دودحم  ینامز  عطقم  چیه  هب  شزومآ  دنیآرف  مالسا ، رد  .دزومآ  یم  ار  هتـسیاش  هتـسیاب و  راتفر  شزومآ ،

زا ار  شناد  دـحَّللا ؛ َیِلا  دـهملا  نم  ملعلاوبلُطا  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  .دـشاب  هتـشاد  موادـت  دـناوت 
(4) «. دیریگارف روگ  ات  هراوهگ 

105 ص :

ص 356. ج 1 ، یعوضوم ، ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  همجرت و  - 1
ص 355. نامه ، - 2

.نامه - 3
ص 469. یعوضوم ، هحاصفلا  جهن  - 4
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مجح زا  دـناوتب  ات  دـشاب  ناریگارف  یـصصخت  یلغـش و  ياهزاین  اـب  بساـنتم  ماـگنهب ، دـنمفده ، شزومآ  تسا  مزـال  يرو ، هرهب  رد 
هک یـشزومآ  اریز  دـشاب ؛ دـنمدوس  دـیاب  شزومآ  یتراـبع ، هب  .دـناسرب  بوـلطم  يرو  هرهب  هب  ار  نآ  دـهاکب و  ناـمزاس  تالکـشم 

ناوارف هنیزه  تقو و  يژرنا  فرـص  تهج  هب  نامزاس  يرو  هرهب  زا  هکلب  دوب ، دهاوخن  يرو  هرهب  تهج  رد  اهنت  هن  دـشابن ، دـنمدوس 
هک یشناد  زا  دیهاوخب و  دنمدوس  شناد  ادخ ، زا  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسین  تهج  یب  .تساک  دهاوخ 

(1) دیرب .» هانپ  ادخ  هب  دهدن ، دوس 

تسین و یفاک  یلو  تسا ، هدـش  يا  هژیو  هجوت  یتلود  ياهداهن  اه و  نامزاس  رد  یناسنا  يورین  شزومآ  رما  هب  ریخا ، ياـه  لاـس  رد 
یهدزاب لیلد ، نیمه  هب  .درادن  یطابترا  چیه  نانکراک  یلغش  ياهزاین  اب  اه  شزومآ  یخرب  اریز  دراد ؛ زاین  ارجا  رد  يرتشیب  تقد  هب 

.دنا هدوب  نازیرگ  نآ  زا  یصوصخ  ياه  تکرش  یخرب  ور ، نیازا  تسا و  هتشاد  يرتمک  يرو  هرهب  و 

يراذگ هیامرس  لصا و  کی  ناونع  هب  ار  شزومآ  هراومه  هتفای ، هعسوت  ياهروشک  ياه  نامزاس  اه و  تکرـش  هک  مینادب  تسا  رتهب 
رد ما.یب.يآ  تکرـش  ، » هنومن يارب  .دننک  یم  دوخ  ياهورین  شزومآ  هنیزه  فرـص  رالد  اهدرایلیم  هنالاس  دنا و  هتفریذپ  تدـمدنلب 

(2) ؛» تسا هدرک  دوخ  نانکراک  شزومآ  فرص  رالد  درایلیم  دودح 2  تایلام ، رسک  زا  سپ  دوخ  دوس  درایلیم  شش  زا  لاس 1985 
.تسا يرو  هرهب  رد  شزومآ  تیمها  رگنایب  نیا ، هداد و  صاصخا  رما  نیا  هب  ار  دوخ  دمآرد  فصن  دودح  يزیچ  ینعی 

فذـح اب  لاـثم ، يارب  .درک  حالـصا  يرو  هرهب  هار  رد  ار  يراـک  ياـه  شور  زا  يرایـسب  ناوت  یم  شزومآ  هار  زا  هکنیا  رگید  هتکن 
ناوت یم  مزال ، راک  ماجنا  دیاز و  ياهراک 

106 ص :

ص 471. یعوضوم ، هحاصفلا  جهن  حرش  همجرت و  - . 1
ص 168. يرو ، هرهب  - 2
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رتکد هک  ییاه  کینکت  اـه و  شـالت  هب  هنیمز  نیا  رد  .دیـسر  رتهب  يرو  هرهب  هب  رتمک  هنیزه  ناـمز و  شـشوک و  اـب  رترثؤم ، روط  هب 
شور حالـصا  شزومآ و  اب  نانآ   » .درک هراشا  ناوت  یم  دنداد ، ماجنا  يرو  هرهب  هب  ندیـسر  يارب  وا  سانـش  ناور  رـسمه  تربلیگ و 

رجآ دیلوت 120  ياج  هب  راک  نیا  اب  دنهد و  شهاک ]  ] تکرح جنپ  هب  تکرح  هدجه  زا  ار  زاسرجآ  نارگراک  تکرح  دنتسناوت  راک 
دراوم لصاح و  یب  ياه ] تکرح   ] فذح اهرجآ ، بترم  ندیچ  لماش  کینکت  نیا  .دندرک  دیلوت  تعاس  رد  رجآ   350 تعاس ، رد 

(1) دش .» هتفرگ  راک  هب  اهرجآ  دیلوت  رد  هک  دوب  رگید 

درکلمع ساسا  رب  شاداپ  قوقح و  ج )

رتهب نامزاس ، رد  يرو  هرهب  دوبهب  يارب  .تسا  هدوب  يراک  ياه  طیحم  رد  نیرفآ  هزیگنا  لماوع  زا  هراومه  بسانم  شاداـپ  قوقح و 
، راک لحم  رد  یکیزیف  روضح  ياج  هب  اـه  تخادرپ  ياـنبم  هک  دوش  نیودـت  يا  هنوگ  هب  ناـنکراک  شاداـپ  قوقح و  تاررقم  تسا 

: دنشاب ناسکی  دیابن  راکدب  راکوکین و  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هدومرف  ربانب  .دشاب  راک  شزرا 

یم قیوشت  يراکدب  رد  ناراکدـب  تبغر و  یب  يراکوکین  رد  ناراکوکین  اریز  دنـشابن ؛ ناسکی  ترظن  رد  راکدـب  راکوکین و  زگره 
(2) .هد شاداپ  ناشرادرک  ساسا  رب  ار  نانآ  زا  مادک  ره  سپ  .دنوش 

یم نییعت  قوقح  ناونع  هب  ار  یلقادح  ادتبا   » .دـننک یم  لمع  هنوگ  نیا  ناهج ، هتفای  هعـسوت  ياهروشک  یخرب  رد  مینادـب  تسا  رتهب 
ریثأت تحت  اه  شاداـپ  تسا  مزـال  روط  نیمه   (3)« .دـنزادرپ یم  راک  شزرا  يرو و  هرهب  يانبم  رب  ار  اهدزمتـسد  هیقب  سپـس  .دـننک 

رد مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوشن  هدرمش  کچوک  سک  چیه  راک  شزرا  دشابن و  تمدخ  یگرزب  باقلا و 

107 ص :

ص 65. ناتسبات 1370 ، ش 12  یناسنا ، يورین  شزومآ  زکرم  یتلود ، تیریدم  همان  لصف  یمادختسا ، يرادا و  روما  نامزاس  - 1
ص 571. همان 53 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  - . 2

ص 10. يرو ، هرهب  رانیمس  نیمود  ياه  ینارنخس  هعومجم  - 3
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: دیامرف یم  هراب  نیا 

زیچان ار  وا  تمدخ  شزرا  راذگم و  يرگید  باسح  هب  ار  یـسک  جـنر  شالت و  زگره  سانـشب و  ار  نانآ  زا  کی  ره  تمحز  جـنر و 
ار وا  گرزب  راک  دوش  ثعاب  یسک  یمان  مگ  ای  يرامشب  گرزب  ار  شکچوک  راک  دوشن  بجوم  یسک  یگرزب  تفارش و  ات  رامـشم 

(1) .ینادب زیچان 

رد تسین و  گرزب  باقلا  ریثأت  تحت  ناشـشاداپ  تسا و  راـک  شزرا  ساـسارب  اـهنآ  قوقح  دـننک  ساـسحا  ناـنکراک  رگا  نیقی ، هب 
هرهب ياـقترا  هار  رد  دوش و  یم  رتشیب  ناـش  هزیگنا  دـنروآ ، تسد  هب  يرتشیب  دـمآرد  دـنناوت  یم  رت ، هنیهب  رتـشیب و  تیلاـعف  تروص 

رظن دم  دیاب  هراومه  راتفر ، رب  دنوادخ  نتسناد  رظان  لیلد  هب  تیفیک  اب  راک  ماجنا  مالسا ، رد  هتبلا  .درک  دنهاوخ  شالت  نامزاس  يرو 
هنوگچ هک  شاب  بظاوم  ییادخ و  هدید  ربارب  رد  هک  نادب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  نانچ  دـشاب ؛ ناملـسم  نانکراک 

(2) يا .»

یفیک رصانع  زا  يریگ  هرهب  اب  بسانم  یهد  نامزاس  د )

نانکراک گرزب و  ياه  نامزاس  نیا  هک  تسا  بسانم  یهد  نامزاس  اب  .تسا  هدـیچیپ  گرزب و  ياه  ناـمزاس  ياـیند  زورما ، ياـیند 
.دنسرب ییایوپ  يرو و  هرهب  هب  دنناوت  یم  دنسانش و  یم  ار  دوخ  تارایتخا  فیاظو و  اهنآ 

یّمک ياه  هورگ  ياج  هب  دـشاب و  رت  کـچوک  ناـمزاس  راـتخاس  تالیکـشت و  هزادـنا  ره  تسا  هدـش  تباـث  هزورما  رگید ، يوس  زا 
.تشاد دـهاوخرب  رد  يرت  بولطم  هجیتن  دوش ، هتفرگ  هرهب  ناشـصصخت  اه و  هقالع  داقتعا ، ساـسارب  یفیک  ياـه  هورگ  زا  یناـسنا ،

دیابن اهنآ  يریگراک  هب  رد  هک  تسا  یقالخا  ياه  تیحالـص  ياراد  هبرجتاب و  نادراـک ، دارفا  یناـسنا ، یفیک  ياـه  هورگ  زا  روظنم 
يراکتسرد یگتسیاش و  رایعم  ود  ناونع  تحت  یفیک ، رصانع  شنیزگ  هب  نیشن ، لد  يراتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .درک  دیدرت 

: دیامرف یم  دراد و  هراشا 

108 ص :

صص 575 و 576. همان 53 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  - 1
ص 478. لوقعلا ، فحت  - 2
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نانآ يراکتسرد )  ) ندوب نیما  یگتسیاش و  تعافش  رگم  ریذپم ، ار  یسک  تطاسو  تعافش و  نایاورنامرف ، نادنمراک و  مادختسا  رد 
.ار (1)

ییآراک و شیازفا  ببـس  دریگ ، تروص  دارفا  یـصصخت  یقالخا و  ياه  یگتـسیاش  ساسا  رب  یهد  نامزاس  هزادنا  ره  تسا  یهیدب 
مالـسا رد  تسا و  دنمـشزرا  نامزاس ، ره  رد  یفیک  ياهورین  دوجو  لیلد ، نیمه  هب  .دش  دـهاوخ  نامزاس  نورد  رد  رتشیب  یـشخبرثا 
نادراک ناسنا  دنوادخ ، انامه  نیمالا ؛ ُفِرَتْحُملا  ُّبُِحی  َهللا  َّنِا  : » دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  یم  هتـشاد  یمارگ  زیزع و  زین 

(2) دراد .» تسود  ار  نیما 

سدنهم (، Taylor  ) رولیت راـک  مهم ، نیا  هنومن  .دـندرگ  یم  رتـشیب  يرو  هرهب  بجوم  دـنوش ، هتفرگ  راـک  هب  اـج  ره  رد  دارفا  نیا 
رد نانآ  قیالع  هب  هجوت  اب  دارفا ، نیرتهب  شنیزگ  زا  هدافتسا  اب  يو  .درک  یم  راک  دالوف  بوذ  هناخراک  کی  رد  هک  تسا  ییاکیرما 
نت زا 16  هنازور  ار  دالوف  دیلوت  نازیم  تسناوت  دننک ، هفیظو  ماجنا  هژیو  تروص  هب  هک  يا  هنوگ  هب  نانآ  شزومآ  فلتخم و  لغاشم 

.دناسرب (3) نت  هب 59 

یشزرا ياهرایعم  میهافم و  زا  يریگ  هرهب  ه )

رظن زا  نامزاس  دارفا  دیاب  نآ ، رب  نوزفا  .تسین  یفاک  دارفا  يدام  ياه  هزیگنا  تیوقت  اهنت  نامزاس ، کی  رد  يرو  هرهب  شیازفا  يارب 
گنهرف رد  هناتخب  شوخ  .دراد  یگتسب  نامزاس  دارفا  هیحور  هب  زیچ  ره  زا  شیب  يرو  هرهب  عقاو ، رد  .دنوش  تیوقت  يونعم  یحور و 

، راک رد  ناقتا  تقد و  راک ، نتـسناد  تدابع  دننام : يرـصانع  دوش ؛ یم  هدید  یناوارف  يونعم  زاس  هزیگنا  رـصانع  ام ، یلم  یبهذـم و 
زا توعد  زین  هناهام و  یگتفه و  ياه  هسلج  لیکشت  اب  .بوخ  راک  يورخا  شاداپ  راتفر و  رب  دنوادخ  نتسناد  رظان  روما ، رد  مظن 

109 ص :

ص 286. ق ،  . 1404 ه یشعرم ، پاچ  مق ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 1
صص 23 و 134. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 65. ش 12 ، یتلود ، تیریدم  همان  لصف  - . 3
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.درک لقتنم  اه  نامزاس  نانکراک  هب  ناوت  یم  ار  اهرایعم  نیا  ینید ، ناسانشراک 

یناملآ رگراک  کی  دنوش  یم  قفوم  دارفا  هنایارگ  یلم  تاساسحا  کیرحت  اب  یجراخ  ياه  نامزاس  اه و  تکرش  هک  میناد  یم  همه 
زین ام  سپ  .دنک  راک  گرزب  نپاژ  ای  ناملآ  يارب  نامزاس ، ای  هناخراک  امرفراک ، قوقح ، يارب  راک  ياج  هب  دـننک  قیوشت  ار  ینپاژ  ای 

رد ار  رواـب  نیا  تسا ، نیرفآ  هزیگنا  ياـه  عوضوم  زا  راشرـس  هک  روـشک  ینغ  تاـیبدا  ینید و  ياـه  هزوـمآ  زا  يریگ  هرهب  اـب  دـیاب 
ترخآ يارب  يا  هریخذ  تروشک  يرو  هرهب  هار  رد  شـشوک  تدابع و  تسرد ، راک  ماـجنا  هک  میروآ  دوجو  هب  ناـمزاس  ناـنکراک 

یلـص مرکا  لوسر  ترـضح  راک  یقالخا  روشنم  هب  هنومن ، يارب  .دشاب  شخب  رثا  یقالخا ، يروشنم  هیهت  هنیمز ، نیا  رد  دیاش  .تسا 
.دینک هعجارم  تسا ، هدمآ  نازاس  همانرب  اب  هارمه  لصف  رد  يرجم  ياه  مایپ  شخب  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا 

یهورگ راک  هیحور  تیوقت  و )

يراـکوکین و رد  و  يوـْقَّتلا ؛ ِِّربـْلا َو  یَلَع  اُونَواـعَت  َو  : » دـیامرف یم  مـیرک  نآرق  .دــنک  یم  قـیوشت  ار  یهورگ  راـک  هراوـمه  مالــسا 
(2 هدئام : «. ) دینک يراکمه  رگیدکی  اب  يراکزیهرپ 

، سکع هب  .دوب  دـهاوخن  يربخ  يرو  هرهب  زا  نامزاس ، رد  یعامتجا  یگناگی  یهورگ و  راک  نواعت ، گـنهرف  ندـش  راکـشآ  نودـب 
دننام یتعنـص  ياهروشک  یخرب  رد  نواـعت  .دـهد  یم  شیازفا  ار  ییآراـک  یعمج ، شـشوک  يراـیمه و  كرتشم و  راـک  هب  شاداـپ 

هداوناخ نوچ  ار  نپاژ  يرو ، هرهب  رثکادح  هب  ندیسر  يارب  نانآ   » .تسا هدش  هتخانـش  يداصتقا  یعامتجا و  ياه  يزوریپ  زمر  نپاژ ،
(1) دننک .» شالت  گرزب  نپاژ  يارب  مدرم  همه  ات  دنا  هدرک  میسرت  یگرزب 

هب دارفا  هچ  ره  اریز  دنـشاب ؛ هاگآ  نامزاس  رد  دوخ  راک  دـنیآرف  زا  دارفا  هک  دـش  دـهاوخ  داجیا  یتقو  نامزاس  ره  رد  اـبیز  سح  نیا 
تکرح راک و  هعومجم  دوخ و  راک  هجیتن 

110 ص :

ص 5. ، 4/3/1374 ش 1859 ، راربا ، - 1
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ره سکعرب ، .درک  دنهاوخ  يرتشیب  تیلوئسم  ساسحا  دوخ  ياه  تیلاعف  فیاظو و  لابق  رد  یعیبط  روط  هب  دنـشاب ، رت  هاگآ  یعمج 
فادها هب  ور ، نیازا  .تسین  يا  هراک  نامزاس  رد  درف  هک  دش  دهاوخ  داجیا  مهوت  نیا  یتحار  هب  دشاب ، دودحم  روما ، زا  یهاگآ  هچ 

.دوب دهاوخ  انتعا  یب  نامزاس 

نانآ تیصخش  هب  هجوت  هناتسود ، هنامیمص و  طباور  يرارقرب  اه ، يریگ  میمـصت  رد  دارفا  نداد  تکرـش  اب  تسا  رتهب  ساسا ، نیا  رب 
ساسحا و نیا  نیقی ، هب  .دوش  مهارف  يروشک  ياه  ناـمزاس  رد  یهورگ  راـک  تیوقت  ياـه  هنیمز  یهورگ ، ياـه  شدرگ  ییاـپرب  و 

.تشاذگ دهاوخ  اجرب  یتبثم  رثا  دارفا  تیصخش  رب  مه  راک و  هدزاب  دنیآرف و  رد  مه  كرتشم  كاردا 

تاناکما اه و  تمعن  زا  هنیهب  هدافتسا  ز )

یم مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  هدـش  دـیکأت  تاناکما  اه و  تمعن  زا  هتـسیاش  اجب و  هدافتـسا  رب  مالـسا ، ینامـسآ  ياـه  هزومآ  رد 
: دیامرف

وت هب  دنوادخ  هک  ار  یتمعن  ره  (1) دنیوگ ...  كرت  ار  امش  هکنآ  زا  شیپ  دینک ، هدافتسا  بوخ  دیراد ، رایتخا  رد  هک  ییاه  تمعن  زا 
(2) .نکم هابت  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  زا  کی  چیه  روآرد و  یگتسیاش  حالصا و  هب  تسا ، هدومرف  تیانع 

لـیاسو و يراد  هگن  ریمعت و  رد  یقطنم  یملع و  ياـه  هویـش  نتفرگ  شیپرد  اـب  هک  تساـه  ناـمزاس  دـهعتم  ناریدـم  رب  ور ، نـیازا 
عبانم و لیم  فیح و  زا  زیهرپ  روآون و  رـصانع  هب  نداد  نادیم  داوم ، يژرنا و  زا  تظافح  اه ، تیفرظ  ندناسر  رثکادـح  هب  تاناکما ،

زاـسراک رایـسب  يرو  هرهب  ياـه  شاداـپ  نداد  هطیح ، نیا  رد  .دنـشوکب  يژرنا  كاـخ و  بآ ، عترم ، لـگنج ، ینعی  یعیبـط ؛ ریاـخذ 
زا ینادردق  يارب  دنه  روشک   » هک نانچ  دوب ؛ دهاوخ 

111 ص :

ص 272 ج 3 ، ثیدحلا ، ص 77 ؛ قالخالا ، مراکم  - 1
ص 482. ج 2 ، یعوضوم ، ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  همجرت و  - 2
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زا يرو  هرهب  هزیاـج ، ياـطعا  راـیعم  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  يرو  هرهب  ياـه  شاداـپ  تعنـص ، فلتخم  ياـه  شخب  بوـلطم  درکراـک 
يورین زا  يرادرب  هرهب  تازیهجت و  هناـخراک و  زا  يراد  هـگن  داوـم ، زا  يرادرب  هرهب  يژرنا ، زا  تظاـفح  هدوزفا ، شزرا  اـی  تـیفرظ 

(1) تسا .» هدوب  یناسنا 

تراظن یسررب و  ح )

يرگید رما  ره  رد  ای  نانکراک  تامدـخ  دـیلوت  ای  اهالاک  دـیلوت  رد  هک  تسا  يرو  هرهب  گنهرف  رد  یمهم  لصا  تراظن ، یـسررب و 
: دیامرف یم  نانکراک  روما  رب  تراظن  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوش  لامعا  دیاب  دراد ، تراظن  هب  زاین  هک 

، نانآ راک  زا  وت  یناهنپ  یـسرزاب  تبقارم و  هک  رامگب ، نانآ  رب  هشیپاـفو  وگ و  تسار  یناـبقارم  .نک  یـسررب  ار  تنادـنمراک  راـتفر 
.شاب (2) تکیدزن  ناراکمه  بقارم  تخس  .دوب  دهاوخ  تیعر  اب  ینابرهم  يراد و  تناما  ببس 

رتشیب ندـش  رو  هرهب  هجیتن ، رد  نانآ و  رتهب  یناسر  تمدـخ  بجوم  ار  نانکراک  روما  رد  تراظن  یـسررب و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما 
یفیعـض یـسرزاب  هک  دـیآ  یم  شیپ  ییاه  هزوح  رد  اه  هابتـشا  اـه و  فلخت  رتشیب  هک  دـهد  یم  ناـشن  مه  هبرجت  .دـناد  یم  ناـشیا 

ینیبزاب و ینامزاس  ره  رد  یتراظن  ماظن  دیاب  رتشیب ، يرو  هرهب  يارب  هک  هتکن  نیا  رب  تسا  يدـیکأت  تیعقاو ، نیا  .دریگ  یم  تروص 
دراد دوجو  ناهج  رد  تامدخ  اهالاک و  دیلوت  تیفیک  هدننک  لرتنک  نامزاس  اه  هد  رـضاح ، لاح  رد  مینادـب  تسا  رتهب  .دوش  تیوقت 

.دناسر یم  ار  عوضوم  نیا  تیمها  هک 

هلمج زا  راکـشآ ، تراظن  لماش  دـناوت  یم  هکلب  تسین ، یفخم  تراظن  تروص  هب  هراومه  دراد و  ینوگانوگ  ياـه  هویـش  تراـظن ،
دانسا و یسرزاب  لرتنک و  ناسرزاب ، نداتسرف 

112 ص :

ص 393. يرو ، هرهب  تیریدم  - 1
ص 579. همان 53 ، هغالبلا ، جهن  همجرت  - 2
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یم ناگمه  لصا ، نیا  ساسارب  .دوش  یم  هتخانـش  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مالـسا ، رد  هک  دـشاب  یناگمه  تراظن  ای  رتاـفد 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دننک  تراظن  نارگید  درکلمع  رب  تیحالص ، نتشاد  تروص  رد  دنناوت 

کین راک  هلیـسو  هب  ار  راکدب  مدآ  راد (1) ... زاب  دـب  راـک  زا  ار  مدرم  نک و  لـمع  ریخ  راـک  هب  .نک  یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب 
.شاب (2) نومنهر  ریخ  راک  هب  ار  نارگید  تیابیز ، نخس  اب  نک و  حالصا  دوخ 

نامزاس مرتحم  ناریدم  رب  ور ، نیازا  .دشاب  هتـشاد  ینامزاس  ره  يرو  هرهب  رد  يا  هژیو  تیمها  هاگیاج و  دناوت  یم  یناگمه ، تراظن 
.دنروآ مهارف  ار  یمومع  يراکمه  هنیمز  بسانم ، يزاسرتسب  اب  هک  تساه 

بسانم يروآ  نف  زا  يریگ  هرهب  ط )

هک  (3)« تسا دیلوت  هب  کیروئت  ملع  دنیآرف  ، » نآ دوش و  یم  هدرمش  اهروشک  دشر  ياه  صخاش  نیرت  یلـصا  زا  يروآ  نف  هزورما 
یمالـسا گنهرف  اب  هک  درک  تقد  دیاب  يروآ  نف  زا  يریگ  هرهب  رد  هتبلا  .دـنک  افیا  یمهم  شقن  يرو  هرهب  داعبا  مامت  رد  دـناوت  یم 
دنمـشزرا میهافم  هب  دامتعا  دـنوادخ و  هب  اکتا  اب  ناگناگیب ، هب  یگتـسباو  نودـب  دیـشوک  دـیاب  ور ، نیا  زا  .دـشاب  گنهامه  هعماـج 

هب یهد  نادیم  یـشهوژپ ، ياه  هسـسؤم  يزادنا  هار  هلمج  زا  مزال ، ینیچ  همدـقم  اهدوبمک و  نتخاس  فرطرب  اب  یبالقنا ، یمالـسا و 
زا ناوت  یم  دروم ، نیا  رد  .دروآ  مهارف  روشک  رد  ار  بساـنم  يروآ  نف  رتـسب  صـصختم ، دـهعتم و  روآون ، رکف ، شوـخ  ياـهورین 

نیرتدنمـشناد : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  نانچ  درک ؛ هدافتـسا  مه  نارگید  ياه  شور  اه و  هتفاـی 
شناد هک  تسا  یسک  مدرم 

113 ص :
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(1) دیازفیب .» دوخ  شناد  هب  ار  نارگید 

نانآ يدرکلمع  ياه  هویش  اه و  هتفای  همه  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ، نیسحت  روخرد  يراک  نارگید  ياه  هتفای  زا  هدافتـسا  دنچره 
ياه شزرا  گنهرف و  اب  نانآ ، ياـه  شور  زا  يرایـسب  اریز  تسب ؛ راـک  هب  يروآ  نف  زا  يریگ  هرهب  رد  ناوت  یمن  لـماک  روط  هب  ار 

هدنـسب روشک  ياه  شزرا  گنهرف و  اب  نوگ  مه  گنهامه و  دـیفم ، ياه  هتفای  هب  دـیاب  اهنت  ور ، نیا  زا  .تسا  نوگ  مهان  ام  هعماـج 
.درک

تلود . 3

هراشا

رد تسا ، هعماج  اه و  هسـسؤم  اه ، هناخ  ترازو  اه ، تکرـش  اه ، ناـمزاس  هدـننک  هرادا  راذـگ و  تسایـس  هک  تلود  دـیدرت ، نودـب 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  نالک ، حطـس  رد  هعماـج و  زا  يرو  هرهب  راـظتنا  عقاو ، رد  .دراد  لیدـب  یب  یـشقن  يرو ، هرهب  دوبهب  هعـسوت و 

یم يرو  هرهب  دروـم  رد  تلود  فیاـظو  نیرت  مهم  هب  ثحبم  نیا  رد  مهم ، نیا  هب  ناـعذا  اـب  .تـسا  هدوـهیب  يراـظتنا  تـلود ، شقن 
.میزادرپ

عماج حرط  هیهت  فلا )

یحرط نیودت  رب  مامتها  ارذگ و  ياه  تسایـس  زا  زیهرپ  هعماج ، يرو  هرهب  دوبهب  دشر و  هار  رد  تلود  هفیظو  نیرت  مهم  نیتسخن و 
، اه تیولوا  یمالـسا و  ياه  شزرا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  حرط  نیا  هیهت  رد  .تسا  روشک  رد  دوجوم  عبانم  بتکم و  ساسا  رب  عماج 

یم تسد  هب  روشک  يارب  هجیتن  نیرت  گـنهامه  نیرتـهب و  تروص ، نیا  رد  .درک  هجوت  يداـصتقا  يونعم و  یگنهرف ، داـعبا  همه  هب 
فادها زا  هک  يرگید  ياه  عوضوم  دوش و  یم  تیامح  دشاب ، گنهامه  تلود  عماج  حرط  اب  هک  یعوضوم  ره  ساسا ، نیارب  .دـیآ 

شخب رد  ییارجا  تیلاعف  تسایس و  نیب  دناوت  یم  حرط  نیا  .دریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  رتمک  تسا ، جراخ  یلوصا  ياه  تسایس  و 
ياه شخب  هلمج  زا  فلتخم ، ياه 

114 ص :
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زا دوب ، دـنهاوخ  رگیدـکی  لـمکم  اـه  شخب  همه  نیارباـنب ، .دروآ  دوـجو  هب  یگنهاـمه  یـسایس  یگنهرف و  یعاـمتجا ، يداـصتقا ،
.دماجنا یم  يرو  هرهب  دوبهب  هب  تیاهن  رد  دیآ و  یم  لمع  هب  يریگ  شیپ  يا  هقیلس  ياه  تسایس 

تیافک اب  دارفا  هب  راک  ندرپس  لوصا و  هب  نتخادرپ  ب )

تیافکاب و دارفا  تسد  هب  نآ  ندرپس  تیمها و  ساـسا  رب  روما  يدـنب  تیولوا  هعماـج ، رد  يور  هرهب  دوبهب  يارب  تلود  فیاـظو  زا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  نادراک 

هیامورف و ياه  ناسنا  ندـمآ  راک  يور  عورف ، هب  ندز  گنچ  لوصا ، ندرک  اهر  دوش : یم  هدـیمهف  زیچ  راهچ  زا  اه  تلود  طاـطحنا 
.تلیضفاب (1) دارفا  نتشاذگ  رانک 

، تقو هاـگآان ، تقاـیل و  یب  دارفا  ندروآ  راـک  يور  زین  یـساسا و  ياـهراک  ندرک  اـهر  تیمها ، مک  ياـهراک  هب  تـلود  نـتخادرپ 
تفرـشیپ عنام  راک  نیا  .دوب  دـهاوخن  هعماج  يرو  هرهب  دـشر و  هار  رد  دـهد و  یم  ردـه  هب  ار  اـهورین  تاـناکما و  هیامرـس ، يژرنا ،

.دزاس یمن  هدروآرب  مه  ار  مدرم  راظتنا  دوش و  یم  هعماج 

اب صـصختم و  دهعتم ، دارفا  تسد  هب  یلوصا  تیمهااب و  ياهراک  هب  ادتبا  دوش و  يدـنب  تیولوا  تیمها ، بیترت  هب  اهراک  رگا  سپ 
نانچ دوش ؛ هدرپس  تیاـفکاب  دارفا  هب  روما  هرادا  تسا  رتهب  ور ، نیازا  .تشاد  يرو  هرهب  راـظتنا  تلود  زا  ناوت  یم  میزادرپب ، تقاـیل 

، همادا رد  نینچمه  (2) .تسا » تیالو  تموکح و  راوازس  دشاب ، وکین  شا  ینادراک  هک  یسک  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 
.دوش بیغرت  نآ  ماجنا  هب  ات  درک  دزشوگ  وا  هب  ار  يراک  ياه  تیولوا  دیاب 

یناسنا عبانم  هب  هجوت  ج )

زکارم هداوناخ ، هناخ و  هلمج  زا  یگدنز ، ياه  هصرع  یمامت  رد  يرو  هرهب  شیازفا 
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هعـسوت دربـهار  نیرت  بولطم  تسا و  يرورـض  يرما  عاـمتجا ، فلتخم  ياـه  شخب  یتامدـخ و  ياهدـحاو  اـه ، ناـمزاس  يدـیلوت ،
تیبرت یناسنا  يورین  .تسا  نآ  یناسنا  يورین  هعماج ، یگدنلاب  تفرـشیپ و  ياویـش  لزغ  تیب  هاش  هتبلا  .دیآ  یم  رامـش  هب  يداصتقا 

هدافتـسا يدام و  عبانم  بولطم  بیکرت  اب  دناوت  یم  هدنزاس ، تبثم و  هزیگنا  ياراد  دمآراک و  رهام ، هدـید ، شزومآ  دـهعتم ، هدـش ،
هزیگنا ندوبن  صصخت و  نتشادن  یشناد ، یب  حیحـص ، شزومآ  تیبرت و  دوبن  لیلد  هب  يدام  عبانم  هاگ  .دنیرفایب  هزجعم  اهنآ  زا  هنیهب 

.دور یم  رده  هب  تیلاعف  شالت و  يارب 

تلود و رنه  نیا  .دـیآ  یم  رامـش  هب  روشک  ره  هیامرـس  نیرتگرزب  تیحالـص ، اـب  طیارـش و  دـجاو  یناـسنا  يورین  ناـهج ، ماـمت  رد 
رد .دنروآ  مهارف  داعبا  همه  رد  ار  يرو  هرهب  هنیمز  هعماج ، رد  يرو  هرهب  گنهرف  نتخاس  مکاح  اب  دنناوتب  هک  تسا  روشک  نالوئسم 

یبساـنم یندـعم  عباـنم  يژرنا و  نیمز ، هک  سییوـس  نپاژ و  دـننام  ـالاب  يرو  هرهب  اـب  هتفاـی و  هعـسوت  ياـهروشک  هبرجت  هنیمز ، نـیا 
داـجیا راـک و  هب  تبثم  شرگن  حیحـص ، تیبرت  میلعت و  دـشر ، عـبنم  نیرت  مهم  هک  دـنا  هتفاـیرد  ناـنآ  .تسا  بلاـج  رایـسب  دـنرادن ،

لوسر هک  تسین  تهج  یب  .دـنهد  یم  ماجنا  یناسنا  عبانم  شخب  رد  ار  هنیزه  نیرتشیب  ور ، نیازا  .تسا  یناسنا  يورین  رد  یگدـنلاب 
(1) تسین .» دوخ  لثم  رفن  رازه  زا  رتهب  زیچ  چیه  ناسنا ، زج  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

یناسنا يورین  يرو  هرهب  رد  زاس  هزیگنا  رثؤم و  لـماوع  یناـسنا و  يورین  هب  دـیاب  تلود  هعماـج ، رد  هنیهب  يرو  هرهب  يارب  نیارباـنب ،
بجوم هک  ...و  یلغـش  يدونـشخ  راک ، ياوتحم  يدربراک ، ياه  شزومآ  تالیـصحت ، ینادراک ، هبرجت ، دننام : یلماوع  دنک ؛ هجوت 
رایـسب نانآ  تیلاعف  زا  یعقاو  قیقد و  یبایزرا  لاعف و  قیـال و  ناـنکراک  ناریدـم و  قیوشت  هنیمز ، نیا  رد  .دوش  یم  يرو  هرهب  دوبهب 

.دراد تیمها 
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تیعمج یفیک  دشر  نتخاس  مهارف  د )

هار رد  هکنیا  رب  نوزفا  تلود  اریز  تسا ؛ تیعمج  یفیک  دـشر  هب  مامتها  روشک ، رد  يرو  هرهب  ياقترا  يارب  تلود  فیاظو  رگید  زا 
هافر شیاسآ و  یهاگآ ، شیازفا  يارب  نآ ، زا  شیب  دـیاب  دـشوک ، یم  تینما  كاروخ و  دـننام  مدرم  یگدـنز  هیلوا  ياـهزاین  نیمأـت 

: دیامرف یم  مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنک  شالت  مدرم 

هنالداع ناـتنایم  ار  لاـملا  تیب  مزرون و  غیرد  امـش  يارب  یهاوخریخ  زا  هکنیا  تسا ؛ هدـش  بجاو  یقح  نم  رب  ار  امـش  مدرم ... ، يا 
.دینادب (1) ار  یگدنز  مسر  هار و  ات  منک  تیبرت  ارامش  دیشابن و  نادان  داوس و  یب  ات  مهد  شزومآ  ار  امش  منک و  میسقت 

مدرم يارب  دـیاب  نادرمتلود  هک  تسا  یگدـنز  زا  بولطم  يریگ  هرهب  یفیک و  دـشر  ناـمه  حیحـص ، یگدـنز  مسر  هار و  يریگارف 
ياه هنیزه  دوخ ، یلوصا  ياه  تسایـس  همادا  رد  تسا  رتهب  تسا ، هدرک  لرتنک  ار  تیعمج  یمک  دشر  تلود  هک  لاح  .دننک  مهارف 

.دهد صاصتخا  تیعمج  یفیک  ياقترا  دشر و  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  هدش  ییوج  هفرص 

ییانبریز تاناکما  هعسوت  ه )

هراومه ولیس ، یمیشورتپ و  نهآ ، بوذ  دس ، هار ، گرزب  نهآ ، هار  ردنب ، هاگشیالاپ ، هاگدورف ، نوچمه  ییانبریز ، تاسیـسأت  دوجو 
.دنک افیا  یمهم  شقن  هعماج  تاناکما  نتخاس  رو  هرهب  رد  دناوت  یم  دیآ و  یم  رامـش  هب  اهروشک  تفرـشیپ  هعـسوت و  ياه  هناشن  زا 

اب هناـتخب  شوخ  .دوب  دـهاوخ  قـفوم  رتـمک  يرو  هرهب  بسک  رد  دـشاب ، هتـشادن  ییاـنبریز  تاسیـسأت  يا  هعماـج  رگا  بیترت ، نیدـب 
، يریظن مک  شالت  اب  دـهعتم ، نمؤم و  ناسانـشراک  هناگیب ، ناسانـشراک  تسد  ندـش  هاتوک  یمالـسا و  بالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ 

یناوارف ییانبریز  تاسیسأت  یکدنا ، تصرف  رد  دندش  قفوم  دندرک و  زاغآ  هنیمز  نیا  رد  ینیون  شبنج 
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هار اه ، هاگدورف  هعـسوت  ولیـس ، عاونا  تخاس  کچوک ، گرزب و  دس  اه  هد  ثادـحا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  .دـننک  يزادـنا  هار  ار 
رابتعا يزاسدس ، دننام  دراوم ، نیا  زا  یخرب  رد  یتح  .درک  هراشا  یمیشورتپ  ياه  هناخراک  ییاتسور و  يرهش و  زاگ  هکبـش  يزادنا 

.میبای هار  یللملا  نیب  ياهرازاب  هب  میا  هتسناوت  هتفای و  یناهج 

هراشا نهآ  هار  یمومع و  ياه  هار  هعسوت  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  میا  هتـشادن  یتیقفوم  نادنچ  اه  شخب  یخرب  رد  لاح ، نیا  اب 
یناج یلام ، ياه  تراسخ  دبای و  شیازفا  روشک  رد  يا  هداج  فداصت  ثداوح و  رامآ  هلاس  ره  تسا  هدـش  بجوم  رما  نیمه  .درک 

یـسرتسد لیلد  هب  يزرواشک  ياه  هدروآرف  زا  يرایـسب  دوش  یم  ببـس  رگید ، يوس  زا  ییاسران  نیا  .دروآ  راب  هب  یناوارف  یناور  و 
.دوش هتساک  هعماج  رد  يرو  هرهب  دنیآرف  زا  دورب و  نیب  زا  اه  غاب  اه و  هعرزم  رد  بسانم ، هار  هب  نتشادن 

هعـسوت تسا و  روشک  یتاـیح  گرهاـش  هار ، اریز  دوش ؛ يرتشیب  هجوت  هار  شخب  هب  دـیاب  ییاـنبریز ، تاـناکما  هعـسوت  رد  نیارباـنب ،
یصوصخ شخب  زا  ناوت  یم  شخب  نیا  هعسوت  رد  هکنیا  رگید  هتکن  .تسین  راگزاس  شخب  نیا  هب  یهجوت  مک  اب  ییانبریز  تاناکما 

.تفرگ کمک  زین  مدرم  ياه  هدرپس  و 

تالیکشت یهد  نامزاس  و )

اه و نامزاس  زا  يرایـسب  .دـنک  یم  تکرح  هعماج  رد  يرو  هرهب  دوبهب  يوس  هب  رتمک  تموکح ، یلعف  تالیکـشت  رـضاح ، لاح  رد 
دننک یم  لمع  يزاوم  تروص  هب  ای  دنسر  یم  رظن  هب  یفاضا  رضاح  لاح  رد  هک  دنا  هدمآ  دوجو  هب  یصاخ  طیارش  يارب  اه  هاگتسد 
هتفرگ تروص  اهنآ  زا  یخرب  ماغدا  ای  فذح  يارب  یتامادـقا  ریخا  ياه  لاس  رد  .دنتـسین  نیرفآ  شزرا  یفاک  هزادـنا  هب  هجیتن ، رد  و 
ناهج يدرگ و  ناریا  نامزاس  اب  یگنهرف  ثاریم  نامزاس  يزرواشک ، ترازو  اب  یگدـنزاس  داهج  ترازو  ماـغدا  لاـثم ، يارب  .تسا 

رادـقم نیا  هتبلا  .دـیآ  یم  رامـش  هب  دراوم  نیا  زا  یماظتنا  يورین  لیکـشت  ینابرهـش و  يرمرادـناژ و  اب  بالقنا  ياـه  هتیمک  يدرگ ،
یتح .تسا  زاین  يرتشیب  تالوحت  هب  تسین و  یفاک 
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رد ندوبن  وگخـساپ  ، ] یگنهک  » دندقتعم دـنناد و  یم  ریذـپان  بانتجا  ار  روشک  يرادا  راتخاس  رد  لوحت  نارظن ، بحاص  زا  يرایـسب 
ناگرا ره  يرو ، هرهب  هاگدید  زا  ...دنتسه  لوحت  نیا  لیالد  نیرت  مهم  هتفرشیپ ، دیدج و  ياه  متسیس  روهظ  دوجوم ، ياهزاین  ربارب ]

هب دناوت  یم  هکلب  تسین ، متسیس  لک  نتخیر  مه  هب  يانعم  هب  اموزل  لوحت  نیا  یلو  دراد ، لوحت  هب  زاین  ندنام  هدنز  يارب  يداتـس  و 
(1) «. دشاب مدرم  یساسا  ياهزاین  هب  نداد  تیمها  رترب و  يژولونکت  اب  ییانشآ  موادم و  شزومآ  يانعم 

دروآ و تسد  هب  يرت  بولطم  جیاتن  دـناوت  یم  دریگ ، ماجنا  هناسانـشراک  هعلاطم  شهوژپ و  اب  اه ، لوحت  رییغت و  نیا  رگا  کش ، یب 
.دشخب اقترا  یتلود  ياهداهن  اه و  نامزاس  رد  ار  يرو  هرهب 

رّبدم دمآراک و  ناریدم  شنیزگ  ز )

یفنم راثآ  راک ، نیا  رد  یتسـس  لامها و  هنوگره  تسا و  ّربدم  دمآراک و  ناریدـم  ناتـسد  رد  هعماج ، يرو  هرهب  رد  تیقفوم  دـیلک 
زا یلو  مسرت ، یمن  رقف  زا  دوـخ  تما  رب  نم  : » تسا هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  ناـنچ  تـشاد ؛ دـهاوخ  یناوارف 

(2) مناساره .» تیریدمءوس 

ییاناوت و ققحم و  عماوج  اـه و  ناـمزاس  فادـها  اـه و  تیلاـعف  هناّربدـم ، دـمآراک و  تیریدـم  وترپ  رد  هراومه  هک  تسا  نیا  تلع 
.دیآ یم  تسد  هب  يرادرب  هرهب  نیرتشیب  تاناکما ، لقادح  زا  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  افوکش  هتخانـش و  اه  ناسنا  هوقلاب  دادعتـسا 

یم يرو  هرهب  هب  یقطنم  یلوصا و  تیریدـم  اب  ناوارف ، یناـسنا  يورین  يروآ و  نف  تاـناکما ، عباـنم ، زا  رادروخرب  هعماـج  عقاو ، رد 
رمتـسم دوبهب  اب  دشوک  یم  تسا و  یناسنا  يورین  يروآ و  نف  تاناکما ، عبانم ، هریجنز  لاصتا  هقلح  حیحـص ، تیریدـم  اریز  دـسر ؛

اه تیفیک  دهد و  شهاک  ار  اه  هنیزه  شیازفا و  ار  يرو  هرهب  رگن ، هدنیآ  هبناج و  همه  شالت  اهراک و 

119 ص :

ص 2. ، 3/3/1374 ش 1150 ، مالس ، - 1
ح 132. ج 4 ، یلائللا ، یلاوع  - 2

مالسا وترپ  رد  يرو  www.Ghaemiyeh.comهرهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 133 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_119_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_119_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دربب  الاب  ار 

.دزاس (1) یم  دوبان  ار  رایسب  لام  دب ، ریبدت  دزاس و  روراب  دنک و  یم  دایز  ار  كدنا  لام  تورث و  بوخ  ریبدت 

شیپ رد  یـشزرا و  ینابم  میکحت  اب  یلم  دنیآرف  نیا  رد  ار  دوخ  شقن  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  دـیاب  ناملـسم  ریدـم  نیاربانب ،
شنیزگ و ییاسانـش ، هب  تاعالطا ، کناب  لیکـشت  اـب  هک  تسا  رازگ  تمدـخ  تلود  هفیظو  .دـنک  اـفیا  بساـنم  ياـه  هویـش  نتفرگ 

تیریدـم وترپ  رد  يرو  هرهب  حطـس  ات  دـنک  مادـقا  یلحم  يا و  هقطنم  یلم ، حوطـس  مامت  رد  ریبدـت  اب  دـمآراک و  ناریدـم  باـصتنا 
راک هظفاحم  قیالان و  ناریدم  زا  شتیلوئـسم  هک  يا  هسـسؤم  نامزاس و  ره  تسا  هدش  تباث  مه  هبرجت  هب  .دـبای  دوبهب  نانآ  هناربدـم 
نهآ بوذ  هناخراک  نآ ، هنومن  .دراد  یمرب  ماگ  يرو  هرهب  هار  رد  تسا ، هدش  هدرپس  عاجش  ریبدت و  اب  دمآراک ، ناریدم  هب  هتفرگ و 

نآ زا  دـعب  یلو  دنتـشاد ، تیلاـعف  نآ  رد  نت  رازه  دـیلوت 900  يارب  ورین  رازه  دودح 30  لاـس 1375  زا  شیپ  : » هک تسا  ناهفـصا 
(2) دندیسر .» دیلوت  نت  نویلیم  هب 4/2  ورین ، رازه  اب 10  دش ، هدرپس  عاجش  دمآراک و  ناریدم  هب  تیلوئسم  یتقو  خیرات ،

ماود اب  یساسا و  ياهالاک  دیلوت  ح )

نآ ماود  هک  تسا  يراک  ادخ ، شیپ  رد  اهراک  نیرت  بوبحم  : » دیامرف یم  نیـشن  لد  يراتفگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تعرـس عوـنت و  هزورما  اریز  دـهد ؛ یم  خر  رتـمک  تادـیلوت  رد  دنمـشزرا  راـتفگ  نیا  هـک  درک  ناـعذا  دـیاب  هـتبلا   (3) «. دشاب رتشیب 

مک سکول و  ياهالاک  دیلوت  هب  هک  يراد  هیامرس  ماظن  زا  يوریپ  هب  يدیلوت ، تالوصحم  اهالاک و  ینوگرگد 
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مگ ای  دـم  رییغت  تلع  هب  هک  تفای  ناوت  یم  ار  هلیـسو  نیدـنچ  اه ، هناـخ  زا  يرایـسب  رد  هزورما  .تسا  هدـش  رتشیب  دزادرپ ، یم  ماود 
.تسا هدش  هداهن  رانک  کچوک ، يا  هعطق  ای  چیپ  کی  ندش 

ور هبور  ینارگ  يراک و  یب  هیذغت ، ءوس  رقف ، ریظن  یتالکـشم  اب  نآ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  يروشک  يارب  دـیلوت  هویـش  نیا  نیقی ، هب 
ات سپس  .دشاب  اهالاک  ماود  روط  نیمه  تایرورض و  دیلوت  ادتبا  مرتحم ، تلود  تسایس  تسا  رتهب  ور ، نیازا  .تسین  بسانم  دنتسه ،

ون و ياـهالاک  دـیرخ  هب  ار  دارفا  هک  يراـجت  تاـغیلبت  زا  دـهاکب و  ماود  مک  يرورـضریغ و  ياـهالاک  دـیلوت  نازیم  زا  ناـکما  دـح 
.دنک يریگولج  دنک ، یم  قیوشت  یمیدق  ياهالاک  نداهنرانک 

تاررقم رد  لیهست  يرگنزاب و  ط )

نالوئسم و ندوب  وگخساپ  یلامتحا ، ياه  هدافتساءوس  زا  يریگ  شیپ  روما و  ندرک  ناسآ  يرادا ، تاررقم  نیناوق و  عضو  زا  فده 
، یلک روط  هب  اه و  ترورـض  زا  یهاگآ  یجنـسزاین و  يرگن ، عماج  نودب  تاررقم  نیا  هاگ  هتبلا  .تساهدرکلمع  ربارب  رد  نانکراک 
رد هنافسأتم  .دنوش  یم  نیرفآ  لکشم  دنشاب ، هدننک  لیهست  هکنیا  ياج  هب  دوش و  یم  عضو  یتلود  ياه  هاگتـسد  اب  یگنهامه  نودب 

.دنتسه يرگنزاب  دنمزاین  دنرادن و  ار  مزال  يرگن  عماج  هک  دنتسه  تاررقم  نیناوق و  زا  يرایسب  رضاح ، لاح 

دنناوت یمن  اه  نامزاس  نانکراک  بسانم ، ياه  تصرف  طیارـش و  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ نیناوق  ندوب  ریذپان  فاطعنا  رگید ، هتکن 
تاررقم نیناوـق و  ندودز  هعـسوت ، تفرـشیپ و  لـماوع  زا  یکی  هزورما  .دـنریگ  هرهب  نآ  زا  ناـمزاس  يرو  هرهب  ياـقترا  ياتـسار  رد 

.تسا ریگ  اپ  تسد و  یفاضا و 

یـساسا فیاظو  زا  یکی  نیاربانب ، .دروآ  یمن  راب  هب  عبانم  فالتا  یمگردرـس و  زج  يزیچ  تاررقم ، نیناوق و  ددـعت  نیا  کش ، یب 
.دـنوش رادروخرب  يریذـپ  فاطعنا  یگژیو  زا  ات  تسا  دوجوم  تاررقم  نیناوق و  حالـصا  يرگنزاـب و  يرو ، هرهب  دوبهب  يارب  تلود 

رد
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نآ تّوق  فعـض و  طاقن  هب  دـنا و  هدرک  راک  نیناوق  نیا  اـب  هبرجت ، هب  هک  هرادا  ناـمزاس و  ره  هبرجت  اـب  دارفا  زا  ناوت  یم  هنیمز  نیا 
.تخادرپ نآ  حالصا  هب  تفرگ و  ددم  دنتسه ، هاگآ 

یلم حرط  ناونع  هب  يرو  هرهب  گنهرف  مالعا  ي )

هار زا  هعماج ، رد  يداصتقا  یعامتجا و  طابـضنا  يراک و  نادـجو  تیمکاح  فارـسا ، زا  يریگ  شیپ  ییادزرقف ، یعامتجا ، تلادـع 
یلم حرط  بلاق  رد  ار  يرو  هرهب  گـنهرف  تلود ، تسا  رتهب  ور ، نیازا  .دـیآ  یم  تسد  هب  يرو  هرهب  شیازفا  يارب  ناـگمه  شـالت 

تحت ياه  نامزاس  حطـس  رد  نآ  شرتسگ  هب  زین  یتلودریغ  یتلود و  ياه  هاگتـسد  مامت  .دنک  حرطم  هعماج  رد  يرو » هرهب  شبنج  »
يرو هرهب  ياقترا  شزومآ و  یهد ، نامزاس  هفیظو  هک  دـنزادرپب  يرو  هرهب  یلم  نامزاس  اب  يراکمه  هب  دـنوش و  مزلم  دوخ  تراـظن 

.دوش ینادردق  يرو  هرهب  رما  رد  قفوم  ياه  نامزاس  اه و  هاگتسد  زا  دیاب  هلاس  ره  نینچمه  .دراد  هدهع  هب  داعبا  همه  رد  ار 

شزوـمآ و امیـس ، ادـص و  هژیو  هب  روـشک ، یگنهرف  ياـه  هاگتـسد  يراـکمه  هعماـج ، رد  يرو  هرهب  ياـقترا  هـنیمز  رد  کـش ، یب 
رد يرو  هرهب  دوبهب  رگید ، يوس  زا  .دراد  تیمها  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  یمالـسا و  داشرا  گـنهرف و  ترازو  تاـعوبطم ، شرورپ ،

.دنک یم  تیوقت  هعماج  نتخاس  رو  هرهب  يارب  ار  یلم  مزع  دراذگ و  یم  رثا  هعماج  دارفا  رب  یتلود ، تالیکشت 
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نازاس همانرب  اب  هارمه  مجنپ : لصف 

نازاس همانرب  فیاظو  . 1

هراشا

عطق فادها ، نیا  زا  یکی  دیدرت ، نودب  .تسا  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  فادها  اب  ییوس  مه  یلم ، هناسر  فیاظو  فادها و  زا 
رب ذوفن  يراذـگریثأت و  رد  امیـس  ادـص و  يدـنم  ناوت  هب  هجوت  اـب  رگید ، يوس  زا  .تساـه  هصرع  ماـمت  رد  ناـگناگیب  زا  یگتـسباو 

.تفرگ هرهب  هعماج  دارفا  یلاعت  دشر و  هار  رد  دنمشزرا  مرها  نیا  زا  دیاب  هعماج ، رد  یناسنا  فلتخم  ياه  هورگ  ياه  هشیدنا 

یمالـسا هعماج  دارفا  يارب  ار  یلاـعت  دـشر و  رتسب  مه  یگتـسباو و  عطق  هنیمز  مه  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاـه  عوضوم  زا  يرو ، هرهب 
لاس رد  هک  یتکرح  دنشوکب  یلوصا ، ياه  تسایس  نتفرگ  شیپ  رد  اب  هک  تسا  یلم  هناسر  نازاس  همانرب  رب  ور ، نیازا  .دروآ  مهارف 

هک یگنهرف  تالکـشم  زا  دـبای و  همادا  حیحـص  روط  هب  تسا ، هدـش  زاغآ  هعماج  رد  يرو  هرهب  گنهرف  شرتسگ  هار  رد  ریخا  ياه 
.دوش یم  حرطم  اه  همانرب  نیا  ندش  رتهب  يارب  ییاهداهنشیپ  ثحبم ، نیا  رد  .دوش  هتساک  دراد ، رارق  نآ  يورارف 

یمالسا يرو  هرهب  دنمشزرا  میهافم  ياقلا  فلا )

، ریوصت ادص و  رون ، دیدج  ياه  يروآ  نف  زا  يریگ  هرهب  اب  دـناوت  یم  یلم  هناسر  .تسا  نآ  ییاقلا  رثا  هناسر ، تردـق  مهم  راثآ  زا 
ییاـمن هتـسجرب  رنه  زا  يریگ  هرهب  اـب  ناوت  یم  اتـسار  نیا  رد  .دزادرپب  هدـیا  شزرا و  کـی  ناونع  هب  يرو  هرهب  هب  هتـشذگ  زا  شیب 

هد رمع و  تقو و  رد  يزیر  همانرب  نواعت ، یتسس ، زا  زیهرپ  راک ، رد  ناقتا  تقد و  مظن ، ریظن  یمالـسا ، يرو  هرهب  دنمـشزرا  میهافم 
ریثأت تحت  ار  یعامتجا  شنک  راکفا و  رگید ، دروم  اه 
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.تشادرب نایم  زا  ار  يور  ارف  یگنهرف  عناوم  داد و  رارق 

ناسآ ياه  هویش  اب  یمومع  راکفا  يزاس  نشور  ب )

هب يرو  هرهب  شیازفا  ینعی  ییاهن ؛ فده  هب  ندیـسر  ياه  شور  نیرتهب  زا  یکی  يرو ، هرهب  موهفم  اب  مدرم  یجیردـت  نتخاس  هاگآ 
، دنوش انشآ  ناسآ  ياه  هویش  اب  یگدنز  رد  نا  دربراک  يرو و  هرهب  موهفم  اب  هداوناخ  دارفا  همه  رگا  یعیبط ، روط  هب  .دیآ  یم  رامش 

هرهب هداس  ياه  همانرب  تخاس  اب  دنناوت  یم  امیـس  ادص و  نازاس  همانرب  ور ، نیازا  .دیـسر  دـهاوخ  دوخ  فادـها  هب  رت  عیرـس  تلود ،
يریگارف شقن  هداس ، ياه  کـینکت  نتفرگارف  اـب  اـهنآ  هک  يا  هنوگ  هب  دـنزاس ؛ انـشآ  دنمـشزرا  موهفم  نیا  اـب  رتشیب  ار  مدرم  يرو ،

یقطنم ياـهراکهار  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دـنزومآ  یم  مدرم  لاـثم ، يارب  .دـننیبب  سوـملم  روـط  هب  یگدـنز  رد  ار  يرو  هرهب  گـنهرف 
ياه هنیزه  زا  دصرد  هاجنپ  ات  دنناوت  یم  هناخرپشآ ، لیاسو  قیقد  باختنا  اب  سرتسد و  رد  عبانم  يژرنا و  زا  هنیهب  هدافتـسا  يزپشآ و 
دننک باختنا  يرهـش  ياه  ترفاسم  يارب  ار  هلیـسو  نیرت  بسانم  نیرت و  کیدزن  هنوگچ  ای  دـنهد ، شهاک  شخب  نیا  رد  ار  يژرنا 
هنیزه نیرتمک  اب  يرو  هرهب  يوس  هب  نابطاخم  رگتیاده  دیاب  هناسر  .دنـسرب  دصقم  هب  رت  تحار  رتمک ، هنیزه  يژرنا و  فرـص  اب  هک 

.دشاب

فرصم بسانم  يوگلا  یفرعم  ج )

نآ ياه  مایپ  ریثأت  تحت  هراومه  نابطاخم  دراد و  ییوگلا  شقن  عامتجا ، فلتخم  حوطس  يارب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  امیـس ، ادص و 
شخب رد  هژیو  هب  مدرم ، راتفر  حالـصا  شرگن و  رب  هناـسر  نیا  ياـه  هماـنرب  تبثم  يراذـگرثا  روظنم  هب  ور ، نیازا  .دـنریگ  یم  رارق 
تداع داجیا  دـصق  رگا  لاثم ، يارب  .دوش  یفرعم  قیقد  لماک و  روط  هب  اـه  هماـنرب  رد  فرـصم  حیحـص  يوگلا  تسا  رتهب  فرـصم ،
حیحص يوگلا  دنتسه ، ندروخ  اذغ  مرگرس  دارفا  هاگره  ینویزیولت ، ياه  همانرب  مامت  رد  دیاب  دراد ، دوجو  نان  فرـصم  رد  حیحص 

.دوش هجوت  نان  حیحـص  يراد  هگن  هوحن  هب  دـیاب  دوش ، یم  هداد  ناشن  یهاگـشورف  رگا  هنومن ، يارب  .دـننک  یفرعم  ار  ناـن  فرـصم 
هب نان ، دیرخ  حیحص  يوگلا  نداد  ناشن  اب  نینچمه 
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.دنزیهرپب دایز  نان  دیرخ  زا  هک  دنهد  شزومآ  ناگمه 

تراظن لرتنک و  د )

دراوم ياشفا  روط  نیمه  يرو و  هرهب  ماجنا  لاـح  رد  هدـش و  ماـجنا  ياـهدرکلمع  اـب  مدرم  نتخاـس  انـشآ  اـب  دـناوت  یم  یلم  هناـسر 
شرگن رب  دناوت  یم  يرو ، هرهب  دنیآرف  یگنوگچ  زا  یهاگآ  اریز  دروآ ؛ مهارف  ار  یمومع  لرتنک  تراظن و  هنیمز  هابتـشا ، فالخ و 

مدرم تکراشم  هنیمز  رتشیب  هچره  دریگ و  رارق  یهاگآ  نیا  يرجم  دـناوت  یم  یلم  هناسر  ور ، نیازا  .دراذـگب  ریثأت  مدرم  درکلمع  و 
.دزاس مهارف  ار 

یقطنم شرگن  داجیا  یناسر و  عالطا  ه )

اهنآ تسرد ، تاعالطا  رابخا و  هضرع  اب  دناوت  یم  یلم  هناسر  دنرادن ، میقتسم  یـسرتسد  اهدادیور  تاعالطا و  هب  مدرم  هک  اجنآ  زا 
یم روط  نیمه  .دنیبن  بیـسآ  هعماج  رد  يرو  هرهب  دـنور  دـیآ و  دوجو  هب  هعماج  رد  حیحـص  يریگ  میمـصت  هنیمز  ات  دزاس  ربخاب  ار 

هعماج رد  ار  يروآون  ییاـیوپ و  یگدـننیرفآ ، هنیمز  يرو ، هرهب  هب  یقطنم  یملع و  شرگن  هنادنمـشیدنا و  ییاـضف  داـجیا  اـب  دـناوت 
.دشخب تعرس  هنادنمشیدنا  یعقاو و  كاردا  یملع و  شرگن  هزوح  هب  ار  هعماج  دورو  دروآ و  مهارف 

يرو هرهب  رد  یلم  قافو  داجیا  يارب  ششوک  و )

ات ددرگ  تیوقت  یلم  قاـفو  ییارگ و  مه  ییوـس ، مه  مهاـفت ، يریذـپ ، گـنهرف  حور  دـیاب  روـشک ، رد  يرو  هرهب  هب  ندیـسر  يارب 
هب دـیاب  ییانبم  ینوگرگد  نیا  کش ، یب  .دوش  یـصخش  ياه  هتـساوخ  يدرف و  ياه  تحلـصم  نیزگ  ياج  عامتجا ، یلاـع  حـلاصم 

هیلوا ياـه  لاـس  رد  نپاژ  يرو  هرهب  زکرم  هک  ناـنچ  دـیآ ؛ دوجو  هب  امیـس  ادـص و  هلمج  زا  روـشک ، یگنهرف  ياـه  هاگتـسد  تسد 
لیاسو هماـنزور و  نویزیولت ، ویدار ، زا  یلم ، قاـفو  داـجیا  روط  نیمه  يرو و  هرهب  ياـه  یهاـگآ  ياـقترا  روظنم  هب  دوخ ، سیـسأت 

هب دبای ؛ ققحت  زین  ام  هعماج  رد  مهم  نیا  هک  دروآ  مهارف  يا  هنیمز  یلم ، هناسر  تسا  رتهب  ور ، نیازا  .درک  هدافتـسا  يرـصب  یعمس و 
تمظع يارب  همه  دـننک و  ادـیپ  یحیحـص  تشادرب  هعماج ، تاناکما  زا  هدافتـسا  روط  نیمه  تیلاعف و  راـک و  زا  مدرم  هک  يا  هنوگ 

یمالسا ناریا 
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.دنشوکب

روشک ياه  ییاناوت  زا  رتهب  يرو  هرهب  هب  نالوئسم  راکفا  نتخاس  فوطعم  ز )

.تسا هدنام  هتخانشان  یخرب  هک  دراد  یناوارف  یطیحم  تاناکما  اه و  ییاناوت  اه ، تیفرظ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رـضاح ، لاح  رد 
.دشاب طابترا  رد  ناهج  مامت  اب  دـناوت  یم  سراف ، جـیلخ  هاربآ  هلیـسو  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  اقیرفآ  ایـسآ و  اپورا ، هراق  هس  نیب  ناریا 

.تسام نیمزرس  تبثم  یگژیو  رگید  ییایفارغج ، تیعقوم  يرگ و  شدرگ  ناوارف  ياه  هبذاج  یعیبط ، ریاخذ  عبانم و  نتشاد 

يدنم ناوت  نیا  زا  دنتسم  بسانم و  ياه  همانرب  هیهت  اب  دناوت  یم  یلم  هناسر  کی  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و 
.دراد فوطعم  روشک  دوجوم  تالکشم  زا  يرایسب  لح  هار  هئارا  رد  اهنآ  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب  هب  ار  نالوئسم  راکفا  اه ،

اه هداوناخ  رد  دیلوت  تیعضو  دوبهب  يارب  شالت  ح )

دوخ یفرصم  ياهزاین  دنهد  یم  حیجرت  اهنآ  تسا و  هدرک  رت  ناسآ  اه  هداوناخ  يارب  ار  راک  اه ، هناخراک  یفرـصم  تادیلوت  هزورما 
هناسر رب  ور ، نیازا  .تسا  هدش  دیلوت  رد  هداوناخ  شقن  شهاک  بجوم  رما  نیا  .دننک  هیهت  رازاب  زا  هدامآ  همین  ای  هدامآ  لکـش  هب  ار 

ار اه  هداوناخ  روشک ، یلم  دـیلوت  رد  نآ  تیمها  یگناخ و  دـیلوت  يایازم  ندرمـش  رب  هدـنزاس و  ياـه  هماـنرب  هیهت  اـب  هک  تسا  یلم 
اهنآ و یفطاع  طباور  رب  اه ، هداوناخ  یگدـنز  هنیزه  شهاـک  اـب  مهم  نیا  نیقی ، هب  .دـنک  قیوشت  یگناـخ  دـیلوت  هب  هتـشذگ  دـننامه 

.تشاذگ دهاوخ  یبولطم  رثا  یلم ، دیلوت  شیازفا 

هعماج رد  یشوک  تخس  راک و  گنهرف  يایحا  ط )

هرهب تفرشیپ  هعـسوت و  رد  نآ  شقن  شالت و  راک و  زا  یحیحـص  یقلت  گرزب ، ياهرهـش  رد  هژیو  هب  مدرم ، رتشیب  رـضاح ، لاح  رد 
هرهب اب  هک  تسا  هناسر  فیاظو  زا  .دـنراد  لیامت  الاب  یعامتجا  تیعقوم  اب  ییاه  لغـش  هب  دارفا  رتشیب  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنرادن  يرو 

راک گنهرف  دناد ، یم  شزرا  تدابع و  ار  راک  هک  یمالسا  دنمشزرا  فراعم  زا  يریگ 
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شالت و ورگ  رد  ناسنا ، تمارک  تفارـش و  هک  دنـسرب  رواب  نیا  هب  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ؛ ایحا  هعماج  رد  ار  یـشوک  تخـس  و 
.تسا هدنزاس  ششوک 

هعماج رد  نآ  ترورض  يرو و  هرهب  فادها  نییبت  ي )

مدرم يارب  نآ  ياه  ترورـض  فادـها و  نونک  ات  هنافـسأتم  یلو  هدـش ، زاغآ  هعماج  رد  يرو  هرهب  ثحب  تسا  یلاس  دـنچ  هکنآ  اـب 
، تسا نارگـشهوژپ  راک  نیا  تسین و  يرورـض  يداع  مدرم  يارب  يرو  هرهب  يریگ  هزادنا  لوصا و  نتـسناد  .تسا  هدـشن  هدـناسانش 

یم رظن  هب  يرورـض  دـنزاس ، ققحم  ار  هعماج  يرو  هرهب  فادـها  ات  دـنریگ  هرهب  دوخ  تاـناکما  زا  هنوگچ  دـننادب  مدرم  هکنیا  یلو 
.دسر

يرو هرهب  هرابرد  رمتسم  يزاس  همانرب  ك )

شرگن يرو ، هرهب  .دریگب  رظن  رد  ار  صاخ  رایعم  ود  ای  کی  دـشاب و  دودـحم  یـصاخ  یناـمز  هرود  هب  هک  تسین  يزیچ  يرو  هرهب 
رد يزاس  هماـنرب  تسا  رتهب  ور ، نیازا  .دریگ  یمربرد  رمع  ماـمت  رد  ار  ناـسنا  یگدـنز  داـعبا  همه  هک  تسا  یگدـنز  هب  هنارایـشوه 

نیا درک  تقد  دـیاب  هتبلا  .دریگ  رارق  يزاس  همانرب  ياـه  تیولوا  رد  هراومه  دـبای و  همادا  رمتـسم  روط  هب  يرو ، هرهب  گـنهرف  دروم 
فرصم تاغیلبت  تسا  رتهب  لاثم ، يارب  .دشاب  بسانتم  نانآ  ینامز  ياهزاین  نابطاخم و  اب  عونتم و  یگدنز ، داعبا  هزادنا  هب  اه  همانرب 

.دشاب بسانتم  دراد ، دوجو  فرصم  جوا  هک  ییاه  نامز  اب  يژرنا ، هنیهب 

يزاس همانرب  ياه  عوضوم  . 2

امیس يرو و  هرهب  فلا )

همانرب نیا  .يرو  هرهب  گنهرف  لئاسم  هرابرد  مدرم  ياه  هاگدید  تفایرد  يارب  دشاب  يا  همانرب  ناونع  دناوت  یم  امیس » يرو و  هرهب  »
زا معا  هعماـج ، راـشقا  همه  تروـص ، نیا  رد  .دروآ  مهارف  يرو  هرهب  هراـبرد  یهورگ  ياـه  ثحب  تیوـقت  يارب  ار  هنیمز  دـناوت  یم 

، کینورتکلا تسپ  نفلت و  ربامن ، همان ، اب  تسناوت  دنهاوخ  میقتـسمریغ  میقتـسم و  روط  هب  يداع ، دارفا  یتح  ناسانـشراک و  ناریدم ،
نیا هار  زا  روط  نیمه  .دننک  نایب  نآ  دوبهب  يرو و  هرهب  دروم  رد  ار  دوخ  ياه  هاگدید 
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.درک یفرعم  ییاسانش و  دنا  هدوب  لاعف  يرو  هرهب  هنیمز  رد  هک  ار  ییاهداهن  اه و  نامزاس  دارفا ، ناوت  یم  همانرب 

دنتسم ياه  ملیف  هیهت  ب )

اه و نامزاس  زا  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  .تشاد  دهاوخ  ار  دوخ  صاخ  نابطاخم  دوش ، هیهت  بوخ  رگا  هک  تسا  يرازبا  دنتـسم ، ملیف 
زا یکی  هویـش ، نیا  کـش ، یب  .دروآرد  شیاـمن  هب  درک و  هیهت  ملیف  يرو ، هرهب  رد  هدـش  هتفرگ  هرهب  ياـه  هویـش  قـفوم و  ناریدـم 

نهآ بوذ  زا  ناوـت  یم  راـک  نـیا  يارب  .تـسا  يرو  هرهب  رما  رد  رگید  ناریدـم  اـه و  ناـمزاس  قـیوشت  يارب  یــساسا  ياـهراکهار 
.درک زاغآ  ناهفصا 

بسانم تاغیلبت  ج )

ناراکشزرو و نادنمرنه ، نارادمتسایس ، اه ، هناسر  نیا  رد  .دنتسه  فرصم  يژولوئدیا  غّلبم  جّورم و  يرابکتسا ، ياه  هناسر  هزورما 
تادیلوت هارمه  هب  ارگ  فرصم  تاغیلبت  نیا  رهاظ ، هب  .دنیآ  یم  رامش  هب  فرـصم  گنهرف  غّلبم  یعون  هب  مادک  ره  امنیـس ، ناگراتس 

نانآ دننک و  یم  ریخست  ار  هدننک  فرصم  دوجو  نهذ و  عقاو ، رد  یلو  دروآ ، یم  ناغمرا  هب  يداش  یشوخرس و  ناسنا ، يارب  دیدج 
دوجو تسا و  ینامرآ  یناهج  فرصم ، ناهج  هک  دنا  هدیسر  رواب  نیا  هب  عماوج  نیا  مدرم  .دنروآ  یمراب  تسـس  لبنت و  یعون  هب  ار 

رد یلو  دشاب ، مزال  یعون  هب  دنراد ، هوبنا  دیلوت  هک  ییاهروشک  رد  دیاش  ارگ  فرصم  تاغیلبت  نیا  .تسا  ندرک  فرصم  هب  نتشاد ،
زین دنتـسین و  یبسانمدح  رد  دمآرد  حطـس  رظن  زا  مدرم  تسا و  وربور  یناوارف  تالکـشم  اب  دـیلوت  رظن  زا  هک  ناریا  دـننام  يروشک 

ياهالاک یلخاد ، ياهالاک  رب  نوزفا  مینیب  یم  هاگ  هنافـسأتم  .تسین  زیاج  دناد ، یم  تیـصعم  ار  فارـسا  هنوگره  هک  دـنراد  یبتکم 
يرو هرهب  گـنهرف  ياتـسار  رد  هجو  چـیه  هب  هک  دوش  یم  غیلبت  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  رد  مه  یجراـخ  ياـه  تکرش 

دوخ یغلیبت  ياه  تیلاعف  اهالاک ، غیلبت  رد  یبرغ  ياه  هویـش  زا  زیهرپ  اب  دـیاب  یلم  هناسر  ور ، نیا  زا  .دراد  یفنم  رثا  تسین و  هعماـج 
لمجت هیحور  ماظن ، ندـش  رو  هرهب  رد  يدربهار  بسانم و  ياهراکو  زاـس  لاـمعا  اـب  دزاـس و  گـنهامه  ماـظن  فادـها  اـب  رتشیب  ار 

ییارگ و
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.دیادزب هعماج  زا  ار  ییارگ  فرصم 

نشیمینا رنه  زا  يریگ  هرهب  د )

بذـج و ار  هعماج  ینـس  ياه  هورگ  همه  دـناوت  یم  نوچ  تسا ؛ ینویزیولت  ياه  همانرب  نیرت  باذـج  نیرت و  هدـننیبرپ  زا  نشیمینا ،
ییامنهار و هرادا  هلمج  زا  یتلود  ياه  نامزاس  یخرب  ریخا ، ياه  لاس  رد  .دـنک  لـقتنم  ناـنآ  هب  هویـش  نیرتهب  هب  ار  يرو  هرهب  ماـیپ 

ياه تیلاعف  دوبهب  يارب  هدرب و  یپ  مایپ  لاقتنا  رد  رنه  نیا  تفگش  يراذگرثا  هب  تخوس ، فرـصم  يزاس  هنیهب  نامزاس  یگدننار و 
يارب نشیمینا  رنه  زا  يریگ  هرهب  اب  يزاس  همانرب  تسا  رتهب  .تسین  یفاک  نیا  هتبلا  .دـنا  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  يرو  هرهب  شیازفا  دوخ و 

.دوش لابند  تّوق  اب  هعماج  رد  يرو  هرهب  شیازفا 

اب هک  دشاب  يرو  هرهب  زا  لماک  ییوگلا  دناوت  یم  رو ، هرهب  هداوناخ  .دـهد  یم  داهنـشیپ  ار  رو » هرهب  هداوناخ   » نشیمینا شهوژپ ، نیا 
، دنتسه هعماج  ینس  فلتخم  ياه  هورگ  زا  يدامن  هک  هداوناخ  نیا  ياضعا  زا  مادک  ره  .دنتسه  انشآ  يرو  هرهب  ياه  شور  لوصا و 

رکذـت اـب  دـننک ، هدـهاشم  يرو  هرهب  فـالخ  يدراوم  اـجره  رد  دـنروآ و  یم  تسد  هب  یناوارف  ياـه  تیقفوم  يرو ، هرهب  وترپ  رد 
.دنهد یم  شزومآ  ار  يرو  هرهب  حیحص  هویش  نداد ،

اه کینکت  يرو و  هرهب  ه )

حوطـس رد  دارفا  هـب  يرو  هرهب  نوـنف  شزوـمآ  يارب  هـک  دـشاب  یـشزومآ  يا  هماـنرب  ناوـنع  دـناوت  یم  اـه ،» کـینکت  يرو و  هرهب  »
زا رتهب  يرادرب  هرهب  يارب  مزال  ياه  ییاـناوت  زا  ییاـه ، تراـهم  يریگارف  اـب  دارفا  .دوش  یم  داهنـشیپ  اـه  هداوناـخ  هژیو  هب  فلتخم ،
رثا دوش ، هیهت  لصف  زاین  اب  گنهامه  همانرب ، نیا  رگا  .دـنوش  یم  رادروخرب  راک  لحم  ای  هرادا  هداوناخ ، رد  دوخ  لیاسو  تاناکما و 
یم هدافتـسا  هکنپ  رلوک و  دننام  يا  هدننک  کنخ  لیاسو  زا  رتشیب  مدرم  هک  ناتـسبات  رد  لاثم ، يارب  .تشاد  دـهاوخ  يرتشیب  یـشخب 

لیاسو اب  مدرم  هک  ناتسبات  رد  روط  نیمه  .دبای  صاصتخا  لیاسو  نیا  هب  دناوت  یم  نونف  شزومآ  دننک ،
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هب زییاپ  رد  هدننک ؛ مرگ  لیاسو  هب  ناتـسمز  رد  زین  .تخادرپ  وردوخ  يرو  هرهب  نونف  شزومآ  هب  ناوت  یم  دننک ، یم  رفـس  یـصخش 
ناحتما رد  ینارگن  شهاک  حیحـص و  هعلاطم  هویـش  هب  لاس ، رخآ  تاناحتما  ماگنه  راهب و  رد  هسردم ؛ رازبا  يراد  هگن  ياه  تراهم 

فورظ و زا  یهایـس  بوسر و  ساـبل ، زا  اـه  هکل  ندودز  هویـش  هب  ناوت  یم  هداوناـخ ، هماـنرب  رد  روط  نیمه  .درک  هجوت  روکنک  اـی 
.تخادرپ هدافتسا  لباق  دیفم و  لیاسو  نتخاس  فرصم و  راب  کی  فورظ  زا  هدافتسا  هویش  وتا ، لثم  یلیاسو 

شرازگ هیهت  و )

هناسر .دوش  یم  هیهت  ناوارف  ياه  هنیزه  اب  هک  تسا  ییاه  همانرب  زا  رترثؤم  دـشاب ، هتـشاد  نتفگ  يارب  يا  هزاـت  نخـس  شرازگ ، رگا 
زا اه  شرازگ  نیا  تسا  رتهب  .دهد  صاصتخا  يرو  هرهب  زا  بسانم  شرازگ  هیهت  هب  ار  يزاس  همانرب  ياه  عوضوم  زا  یکی  دیاب  یلم 

یخرب هک  دنونـش  یم  دـنا ، هدرک  رفـس  روـشک  زا  جراـخ  هب  هک  یناـسک  ناـبز  زا  مدرم  هراوـمه  اریز  دوـش ؛ هیهت  ناـهج  ياـج  هـمه 
اه یلیخ  يارب  تیعقاو  نیا  ندینـش  دیاش  .دننک  یم  هنیهب  هدافتـسا  دنراد ، هک  یتاناکما  زا  هنوگچ  تاناکما ، تیدودـحم  اب  اهروشک 

.دوب دهاوخ  ناسآ  نآ  رواب  دننک ، اشامت  امیس  زا  ار  نآ  یتقو  یلو  دشاب ، یندرکنرواب 

بونج رد  نکسم  تیدودحم  نپاژ ، رد  ماب  تشپ  رد  تعارز  بآ ، يور  قیاق  رد  یگدنز  یبطق ، ياه  نیمزرس  رد  يزرواشک  دننام 
نیازا .دـشاب  اه  شرازگ  عوضوم  دـناوت  یم  رگید ، طاقن  رد  هویم  نان و  بآ ، زا  هنیهب  هدافتـسا  اپورا ، رد  داوم  تفایزاب  ایـسآ ، قرش 

هیهت اه  عوضوم  نیا  هرابرد  ییاه  شرازگ  دهاوخب  ناهج  رـسارس  رد  دوخ  ناراگنربخ  نارگـشرازگ و  زا  دـناوت  یم  یلم  هناسر  ور ،
.دننک

سیونریز ز )

هراشا

يدنمـشزرا نیـشن و  لد  نانخـس  یللملا ، نیب  یلم و  ریهاشم  نابز  زا  نینچمه  و  تایاور ) تایآ و   ) مالـسا ینامـسآ  ياه  هزومآ  رد 
هنومن .تفرگ  هرهب  نویزیولت  ویدار و  رد  هماـنرب  ناـیم  سیونریز و  تروص  هب  ناوـت  یم  اـهنآ  زا  هک  دراد  دوـجو  يرو  هرهب  هراـبرد 

مایپ هدنراگن و  مایپ  مالسلا ، مهیلع  ناموصعم  مایپ  شخب  هس  رد  اهراتفگ  نیا  زا  ییاه 

130 ص :

مالسا وترپ  رد  يرو  www.Ghaemiyeh.comهرهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  هئارا  نادنمشیدنا 

مالسلا مهیلع  ناموصعم  مایپ  کی _ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص 585) هحاصفلا ، جهن   ) .تسا رتدنمدوس  مدرم  يارب  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتهب  . 1

( نامه  ) .ددنب راک  هب  ار  دوخ  ششوک  همه  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرتهب  . 2

ص 479) نامه ،  ) .تسا لالح  بسک  اهراک ، نیرتهب  . 3

ص 481) نامه ،  ) .دشاب دنمدوس  هک  تسا  نآ  لامعا ، نیرتهب  . 4

ص 180) نامه ،  ) .دشخبن يدوس  هنالهاج  ِرایسب  لمع  دتفا و  دنمدوس  هناهاگآ  ِكدنا  راک  . 5

ص نامه ، ) .راد هگن  تسد  يراد ، میب  نآ  تبقاع  زا  رگا  راذگب و  مدق  تسه ، يزیچ  نآ  ماجنارس  رد  رگا  رگنب ؛ ریبدت  هب  ار  راک  . 6
(138

ص 478) نامه ،  ) .دشاب رتشیب  نآ  ماود  هک  تسا  يراک  ادخ  دزن  اهراک  نیرت  بوبحم  . 7

( نامه  ) .دیهد ماجنا  صالخا  يور  زا  ادخ  يارب  ار  شیوخ  ياهراک  . 8

ص 480) نامه ،  ) .دهد ماجنا  لماک  مکحم و  ار  نآ  دنک ، یم  يراک  یسک  یتقو  دراد  تسود  ادخ  . 9

ص 537) نامه ،  ) .دشاب رت  کیدزن  لادتعا  هب  هک  تسا  نآ  اهراک ، نیرتهب  . 10

( نامه  ) .دراد هژیو  فیلکت  زور ، ره  هک  راذگم  ادرف  يارب  ار  يراک  . 11

( نامه  ) .تسا نآ  ماجنارس  هب  راک  رابتعا  . 12

ص 55) ج 1 ، یفاک ، لوصا   ) .تسا رتشیب  شندرک  تسرد  زا  شندرک  بارخ  دهد ، ماجنا  يراک  هتسنادن  هک  ره  . 13

ص 55) ج 3 ، نامه ،  ) .دهد ماجنا  ناقتا  اب  مکحم و  ار  نآ  دیاب  داد ، ماجنا  يراک  امش  زا  یکی  هاگره  . 14

ص 527) یلاما ،  ) .شاب رت  صیرح  تورث  لوپ و  زا  ترمع  هب  . 15

مراکم  ) .هدب ماجنا  صصخت  تیارد و  شناد ، اب  ار  نآ  یتشاد ، يراک  دصق  هاگره  . 16
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ص 458) قالخالا ،

ح 132) ج 4 ، یلائلا ، یلاوع  ) .مناساره تیریدم  ءوس  زا  یلو  مرادن ، میب  یتسد  گنت  رقف و  زا  . 17

،ص481) هحاصفلا جهن  ) .دنک یم  يریگولج  دب  ياه  طوقس  زا  هک  دیهد  ماجنا  کین  راک  . 18

مالسلا هیلع  یلع  ماما 

ص 273) ج 2 ، يدمآ ، ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ  حرش  همجرت و   ) .تسا تمینغ  اه ، تصرف  . 1

ص 273) نامه ،  ) .تسا هصغ  تصرف ، عییضت  . 2

ص 274) نامه ،  ) .دیآ رد  هصغ  تروص  هب  هکنآ  زا  شیپ  باتشب  تصرف  يوس  هب  . 3

ص 275) نامه ، ) .ددرگ نمیا  اه  هصغ  زا  تصرف  هدنیابر  . 4

ص 276) ج 2 ، نامه ،  ) .درذگ یم  ربا  نارذگ  دننامه  اه  تصرف  هک  انامه  . 5

ص 585) نامه ،  ) .دش دهاوخ  لفاغ  تیمهااب  ياهراک  زا  تیمها ، مک  راک  هب  هدنوش  مرگرس  . 6

ص 614) نامه ،  ) .دوش یم  راگتسر  دنک ، ناربج  ار  دوخ  زورید  ياه  يراک  هاتوک  حالصا و  ار  دوخ  زورما  هک  یسک  . 7

ص 188) نامه ،  ) .دنرب یم  تراغ  هب  ار  رمع  اه ، تعاس  . 8

ص 199) نامه ،  ) .ینآ رد  وت  هک  تسا  ینامز  نامه  )ت  دیفم  ) رمع انامه  . 9

( نامه  ) .ربم نیب  زا  ار  نآ  سپ  دنتسه ؛ ترمع  يازجا  وت  ياه  سفن  هک  یتسار  هب  . 10

ص 206) نامه ،  ) .دینک لمع  دیتسناد ، هاگره  . 11

( نامه  ) .دیوش تخب  کین  ات  دینک  لمع  ملع  يور  زا  . 12

ص 213) نامه ،  ) .یلاحدب یلاحشوخ و  رد  لمع  تموادم  داب  وت  رب  . 13

ص 217) نامه ،  ) .دنک لمع  دنادب ، هک  ره  . 14

ص 529) نامه ،  ) .تسا مزال  هک  تسا  يزیچ  ماجنا  اهراک ، نیرتهب  . 15
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تمکح 403) هغالبلا ، جهن   ) .ددرگ یمن  زوریپ  دوش و  یم  راوخ  نوگانوگ ، ياهراک  هب  هدنزادرپ  . 16

تمکح 239) نامه ،  ) .دنک یم  لام  ياپ  ار  قوقح  یتسس ، هب  هدنهد  نت  . 17

ص 58) همان 53 ، نامه ،  ) .دراد دوخ  هب  صوصخم  يراک  زور  ره  اریز  هدب ؛ ماجنا  زور  نامه  ار  زور  ره  راک  . 18

مالسلا هیلع  داجس  ماما 

ص 130) ج 3 ، یفاک ، لوصا   ) .دشاب مک  هچرگا  مهد ، همادا  ار  راک  مراد  تسود  . 1

( نامه  ) .دشابن رتمک  شیپ  زور  زا  نآ  زور  ره  دشاب و  مربارب  ملمع  هک  یلاح  رد  موش ، دراو  مراگدرورپ  رب  مراد  تسود  . 2

مالسلا هیلع  رقاب  ماما 

ص 294) لوقعلا ، فحت   ) .تسین دوجوم  تیعضو  هب  ناسنا  تیاضر  ...دننامه  یتبیصم  الب و  . 1

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

لیذ ع م ر) ج 7 ، همکحلا ، نازیم   ) .تسا هدروخ  بیرف  دشاب ، يواسم  شزور  ود  هک  یسک  . 1

ص 55) ج 1 ، یفاک ، لوصا   ) .دنک لمع  دیاب  دنادب ، هک  ره  تسا ؛ شود  مه  لمع  اب  ملع  . 2

، نامه  ) .دوش یم  رترود  فده  زا  دنک ، باتش  ردقره  دور ؛ یم  ههاریب  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، لمع  تریصب  نودب  هک  ره  . 3
ص 54)

مالسلا هیلع  مظاک  ماما 

ص 191) ج 4 ، نامه ،  ) .تسین ام  زا  دسرن ، شباسح  هب  زور  ره  هک  یسک  . 1

مالسلا هیلع  داوج  ماما 

ص لوقعلا ، فحت   ) .يا هنوگچ  هک  شاب  بظاوم  ییادخ و  هدید  ربارب  رد  هک  نادب  . 1
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(478

هدنراگن مایپ  ود _ 

.میشیدنیب نادب  تسا ؛ دنمشزرا  ِیگدنز  يارب  ییابیز  هدیا  يرو ، هرهب  . 19

.دنک یم  راتفر  هنادنمدرخ  دریگ و  یم  میمصت  هنادنمشوه  رو ، هرهب  ناسنا  . 20

.تساه هظحل  داّیص  رو ، هرهب  ناسنا  . 21

.لهج هب  نوزفا  ِْهب ز  ملع ، هب  كدنا  راک  . 22

.تساطخ يرو  هرهب  راظتنا  راک ، هب  لهاج  مدآ  زا  . 23

.تساهراک ماجنا  يارب  يرتهب  هار  یپ  رد  هراومه  رو ، هرهب  . 24

.تسا زورما  زا  رتهب  وا ، يادرف  و  زورید ، زا  رتهب  رو ، هرهب  ِزورما  . 25

.تسا تسرد  هدافتسا  رد  تسین ؛ مک  فرصم  رد  يرو  هرهب  . 26

.دشیدنا یم  تسرد  روما  رتهب  ماجنا  هب  روما ، رتهب  ماجنا  زا  رتارف  يرو  هرهب  . 27

.تسا نآ  هنیهب  هدافتسا  تاناکما ، يرو  هرهب  طرش  . 28

.تسا رترب  تیفیک  رتمک و  هنیزه  يرو ، هرهب  نیریش  درواتسد  . 29

.تسا يرو  هرهب  رد  یساسا  نکر  ود  تاعیاض ، فذح  فالتا و  زا  يریگ  شیپ  . 30

تسرد ار  دوخ  زورما  راک  سک  وچ 

تسُچ كالاچ و  ماجنا  هب  دناسر 

وا مه  دشوک  زورید  ناربج  هب 

وخ هدیدنسپ  نآ  راگتسر  دوب 

نادنمشیدنا مایپ  هس _ 

دیاسروو.تسا ناریدم  شزومآ  يرو ، هرهب  شیازفا  هار  کی  . 1
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گینم.تسا يرو  هرهب  شیازفا  بجوم  رترب ، تیفیک  طقف  . 2

يزنام .میا  هدوبن  نآ  ماجنا  هب  رداق  نونکات  هک  ییاهراک  ماجنا  ینعی  يرو  هرهب  . 3

134 ص :
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يزنام.درک داجیا  رییغت  دوخ  رد  دیاب  قیبطت  يارب  داد و  قیبطت  ار  دوخ  دیاب  ندنام  هدنز  يارب  . 4

رکارد رتیپ.دراد  دوجو  توافت  تسرد ) راک  ماجنا   ) ییآراک و  تسرد ) راک  ماجنا   ) ندوب رثؤم  نایم  . 5

رکارد رتیپ.تسا  تسرد  راک  ماجنا  يارب  اه  شالت  عبانم و  ندرک  زکرمتم  رد  اه ، تصرف  زا  يریگ  هرهب  . 6

دراچنالب.تساه ناسنا  هطیح  رد  هکلب  تسین ، تازیهجت  هطیح  رد  ام ، تالکشم  زا  يرایسب  . 7

هنکچ سیم.دوش  یم  راتفر  هنافصنم  اهنآ  اب  دننک  ساسحا  هک  دنهد  یم  شیازفا  ار  دوخ  يرو  هرهب  ینامز  نانکراک ، . 8

تیهام تسا : نیا  دراد  دوجو  هک  يرگید  هار  .میلوغشم  نآ  هب  هک  تسا  يراک  رت  عیرس  ماجنا  يرو ، هرهب  شیازفا  يارب  هار  کی  . 9
وورگ.میهد رییغت  میهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک 

گینم.دریگ یم  همشچرس  تیریدم  دب  درکلمع  زا  هکلب  تسین ، نانکراک  دب  درکلمع  زا  یشان  يرو  هرهب  تالکشم  . 10

رچیب .درب (1) یم  نیب  زا  ار  ناسنا  ینارگن  تسا ؛ هتشکن  ار  یسک  یشوک ، تخس  . 11

تلوزور (2) رودوئت  .دینکب  يراک  دیراد ، رایتخا  رد  هچ  ره  اب  دیتسه و  اج  ره  رد  . 12

لپ ناژ.دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  یلو  درادـن ، زونه  هچنآ  زا  تسا  يا  هعومجم  هکلب  تسین ، دراد ، هچنآ  زا  يا  هعومجم  ناـسنا ، . 13
(3) رتراس

135 ص :

.252 صص 113 _  ، 1377 مرخ ، رشن  مق ، دمآراک ، تیریدم  رد  رثؤم  تاکن  يدابآرصن ، یقاب  یلع  ینامحر و  رفعج  کن : - 1
ص 4. هرامش 100 ، همیمض  هامریت 1383 ،  15 ش 1187 ، مج ، ماج  - 2

.نامه - 3
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رهمگرزب.تسا شـشوک  راک و  یبای ، ماک  ییالط  هملک  هک  درک  نیقی  دزن و  مد  درک و  راک  دوشگ ، وزاب  تسب و  ورف  بل  دـیاب  . 14
(1)

هللا (2) همحر  ینیمخ  ماما.دییآرب  دوخ  حالصا  سفن و  هیکزت  بیذهت و  ماقم  رد  دیوش و  رادیب  هتفرن  تسد  زا  تصرف  ات  . 15

: هک تسا  نییاپ  ینامز  راک ، يرو  هرهب  . 16

؛ میشاب ندیشک  راظتنا  هب  روبجم  _ 

؛ میهد ماجنا  دیابن  هک  میهد  ماجنا  ار  يراک  _ 

؛ دریگ ماجنا  ام  يوس  زا  دیابن  هک  میهد  ماجنا  ار  ییاهراک  _ 

؛ میشاب هتشادن  يراک  ِيزیر  همانرب  _ 

؛ دنوش عیاض  عبانم  هک  میهد  ماجنا  راک  يروط  _ 

(3) رییغت ) یکدنا  اب   ) لادروت رتکد 

ناریا یلم  يرو  هرهب  نامزاس  يراکمه  اب  هقباسم  يرازگرب  ح )

هراشا

هکبـش رد  لومعم ، روط  هب  .تسا  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  امیـس  ياه  همانرب  زا  یـشخب  ینویزیولت ، ياه  هقباسم  رـضاح ، لاـح  رد 
نیا زا  دـناوت  یم  یلم  هناسر  .دوش  یم  شخپ  هیهت و  توافتم  ياه  ناونع  اب  ینویزیولت  هقباسم  نیدـنچ  زور ، هنابـش  رد  امیـس ، ياـه 

نامزاس يراکمه  اب  رگا  اه  هقباسم  نیا  .دـهد  رییغت  يرو  هرهب  يوس  هب  ار  تاـقباسم  تهج  اوتحم و  دریگ و  هرهب  دنمـشزرا  تصرف 
ینغ يارب  .تـشاد  دـهاوخربرد  يرت  بوـلطم  هجیتـن  دوـش ، ماـجنا  يرو  هرهب  رما  ناسانـشراک  زا  توـعد  اـب  ناریا و  یلم  يرو  هرهب 

نتم رعش ،  ) تایبدا تایاور ،) تایآ و   ) ینید نوتم  زا  ناوت  یم  اه  هقباسم  نیا  يزاس 

136 ص :

ص 136. ناگرزب ، تیقفوم  زمر  - 1
ص 260. نامه ، - 2

ص 4. ، 1374 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، تایاور ، تایآ و  هاگدید  زا  يرو  هرهب  داصتقا ، هورگ  - 3
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ریهاشم و هریـس  اه ، لثملا  برـض  ثیداحا ، شخب  راهچ  رد  ار  نآ  تفرگ و  هرهب  ریهاـشم  ناـگرزب و  هریـس  و  لـثملا ) برـض  یبدا ،
نوتم زا  ناوت  یم  مه  اه  هقباسم  لالخ  رد  .درک  رازگرب  ینفلت  هقباسم  ای  يروضح  هقباسم  لودـج ، هقباسم  تروص  هب  يزاـس  هلمج 

.تفرگ هرهب  راعشا  یبدا و 

ثیداحا شخب  يارب  لاثم 

مادک رگنایب  هدوبمالسلا و  مهیلع  موصعم  مادک  زا  دهد » ماجنا  لماک  ار  نآ  دنک ، یم  يراک  یسک  یتقو  دراد  تسود  ادخ   » ثیدح
؟ تسا يرو  هرهب  فده 

تسرد راک  ماجنا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  فلا )

راک تیمک  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  ب )

دیلوت شیازفا  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  ج )

لثملا برض  شخب  لاثم 

؟ تسا يرو  هرهب  رد  صصخت  تیمها  رگنایب  ریز  ياه  لثملا  برض  زا  کی  مادک 

راک دیهدن  ار  راک  هدرکان  فلا )

دنتخاس يراک  رهب  ار  یسک  ره  ب )

ندرک هتخپ  ار  راک  ج )

ریهاشم شخب  يارب  لاثم 

؟ درک هدافتسا  همان  بلاق  رد  ناهج  خیرات  نتشاگن  يارب  نادنز  تصرف  زا  رمع ، رد  يرو  هرهب  يارب  نادنمشیدنا  زا  کی  مادک 

يدناگ فلا )

ورهن ب )

الدنام ج )

ابمومول د )

يزاس هلمج  شخب  يارب  لاثم 
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(، بولطم تاناکما ، نم ، يرو ، هرهب  هفیظو ، هدافتسا ،  ) زتنارپ لخاد  ياه  هملک  اب 

137 ص :
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.دیزاسب يرو  هرهب  دروم  رد  بسانم  يا  هلمج 

يرو هرهب  ياه  لثملا  برض 

.دنک یمن  بیع  يراک  مکحم  زا  راک  يرو (1)1 . هرهب  ياه  لثملا  برض 

.درپس دیاب  نادراک  هب  ار  راک  . 2

.درک مامت  هکنآ  درک ؛ هک  ار  راک  . 3

.تسا هدش  هتشک  راک  . 4

.تسا ندرک  رپ  زا  ندرک  وکین  راک  . 5

.درادن دشن  راک ، . 6

.ندرک هتخپ  ار  يراک  . 7

.راک دیهدن  ار  راک  هدرکان  . 8

.دنتخاس يراک  رهب  ار  یسک  ره  . 9

.نتفر ههاریب  زا  نتشاذگ و  ار  هداج  . 10

.ندز ناشن  ود  ریت  کی  هب  . 11

یبدا نتم  . 3

هراشا

ات دوجوم  هلـصاف  رد  شیوپ  .دوش  یم  تاـبثا  یلعا  دـصقم  يوس  هب  ریذـپان  یگتـسخ  موادـم و  یگدـنیوپ  رد  یعقاو ، تاـیح  روهظ 
ریغ تراسا  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  اب  رادید  تیاهن  دیاین و  مْهَو  رد  هک  تسا  يدوصقم  يوس  هب  دـنمفده  یتکرح  دوعوم ،

هب نتفای  تسد  يارب  شالت  یمدآ ، یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  يزاـین  زاـن و  نینچ  یلجت  .دـناوخ  ارف  شیوخ  نتـشیوخ  هب  دوخ 
نآ نتخانش  شیوخ و  صقن  ندید  یشالت ، نینچ  .تسا  زورما »  » زا رتهب  هک  ییادرف »  » دشاب و زورید »  » زا رتهب  هک  تسا  يزورما » »

138 ص :

چ 5. ، 1373 ناوغرا ، نارهت ، ناریا ، روهشم  ياه  لثملا  برض  یلرذآ ، اضر  مالغ  کن : - 1
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نتـساوخ هناقداص  اه و  نتـساوخ  هنابذاک  هلـصاف  ندرک  رپ  اه و  نتـساوخ  هبـش  اه ، یهاگآ  هبـش  ندودز  يارب  شـالت  هدـییاز  تسا ؛
.تساه

تخانش دید و  ار  شیوخ  صقن  هک  ره 

تخات هبسَا  ود  دوخ ، لامکتسا  ردنا 

هدافتـسا هنوگچ  یهلا  ياـه  هیامرـس  زا  رمع ، صخـشمان  دودـحم و  تصرف  رد  مینادـب  هکنآ  يارب  تسا  تخانـش  یعون  يرو ، هرهب 
.میا هدرک  زاجَم  رب  لمع  هک  میشابن  يورهر  هدنمرش  ات  میشخب  دوبهب  ار  نام  يدوجو  تبسن  تسه ، یتصرف  ات  سپ  .مینک 

شرع ياهرهوگ  شوه و  مشچ و  شوگ و 

؟ شرف وت ز  يدیرخ  هچ  يدرک ، جرخ 

دیدپ دوش  تقیقح  هاگراب  هک  ادرف 

درک زاجم  رب  لمع  هک  ییورهر  هدنمرش 

عفر يارب  ندرک » شـالت  هناـقداص   » و ندـید » تسرد   » هدـییاز یعاـمتجا ، يدرف و  حطـس  رد  يرو  هرهب  تکرح  باتـش  روش و  سپ 
ام رد  ار  دوصقم  يوس  هب  یگدـنود  قوش  ندوب ، تسب  نب  رد  ساـسحا  یگدـناماو و  ياـج  هب  هک  یندـید  هنوگ  نآ  .تساـه  صقن 

ورگ رد  ندش » همشچ  ، » نآ زا  رتارف  نتفای و  هک  ارچ  دزاس ؛ رو  هلعش  ار  شطع »  » دزاونب و حور  رب  ار  نتفر  هتسویپ  هنایزات  دنز ، نماد 
(1) .تسا نتساوخ » ِشطع  »

نونکا ياه  هچوک  رد  نادرگرس 

وت تسا و  هتـشذگ  ایند  رـس  زا  يا  هناخدور  نوچ  نامز  .درذگ  یم  تعرـس  هب  اه  تصرف  .دـش  دـهاوخ  زاغآ  هطقن  نیا  زا  زیچ  همه 
؛ يا هتخود  مشچ  تا  هدرپس  ياه  ماگ  هب  زونه 

139 ص :

همدقم يرو ، هرهب  تیریدم  اب  ییانشآ  کن : - . 1
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.دنزادنیب گنچ  تا  هدش  شومارف  هدنیآ  هب  یهد  یم  هزاجا 

.ینادرگرس نونکا  ياه  هچوک  رد  یتسین ، تدوخ  لابند 

.یشاب شیوخ  رکف  هب  هکنآ  یب  يا ، هداتسیا  رظتنم  تساه  تعاس 

.بایرد ار  نامز  یمارآ ؛ زونه  وت  یلو  تسا ، هتفرگ  باتش  زیچ  همه 

.يدادن لد  تسا ،» عولط  تقو   » دنتفگ هکنیا  هب  هاگ  چیه  وت 

.دنبب مکحم  ار  تیاه  شفک  دنب  شاب و  راوتسا  يا ، هداتسیا  هک  يا  هلپ  ره  رب 

.يراد يرت  مهم  راک  نک  ساسحا  یتسه ، اج  ره 

ار زیچ  همه  اه  مدآ  همه  ینک  یم  ساسحا  دـنواک و  یم  هدوهیب  ار  اهراوید  اهرد و  دـنرذگ ، یم  تلباـقم  زا  يرامـش  یب  ياـه  مدآ 
.دنا هتخاب 

.دنا هدرک  روک  ار  نامز  دننک و  یم  تموکح  اه  نیشام  دریگ ، یمن  ارف  يزیچ  سک  چیه 

هب يرگنلت  یـشکب ؛ ریجنز  هب  توخ  يارب  ار  ناـمز  یهاوخ  یم  .یتـفا  یم  نتفاـی  يوپاـکت  هب  یـشابن ؛ هلفاـق  نیا  رد  ینک  یم  شـالت 
.ینز یم  تا  یناشیپ 

.يا هدز  لُز  اهراوید  اهرد و  نیا  هب  ردقچ  ینک  یم  رکف  تدوخ  اب 

.يا هدرک  دگل  تیاپ  ریز  ار  اه  هقیقد  ردقچ 

زاب هک  ینیب  یم  ار  تدوخ  .ینیب  یم  ار  قیاق  راوید  يوس  نآ  یـشک و  یم  دق  مارآ  مارآ  .يوش  یم  گرزب  يا  هزات  هویـش  هب  راب  نیا 
.دنریگب ماقتنا  وت  زا  اه  هیناث  یسرت  یم  يا ؛ هتسشن  هار  رس  رب  .يا  هتخودنین  يزیچ 

لاح شوخ  ینک ، یم  شکورف  تدوخ  رد  .دنا  هتـشاذگ  اشامت  هب  ار  تا  هدنیآ  دیآ ؛ یمن  تشوخ  .دروخ  یم  ناکت  يزیچ  تلد  رد 
یم .یـشک  یم  شوغآ  رد  گنت  ار  اه  هقیقد  راب ، نیا  .تدوخ  نامز  هب  تدوخ ، هب  يدرگ  یمرب  .تسا  هدش  مامت  زیچ  همه  هکنیا  زا 

.یـشاب هتـشاد  ار  فرط  نآ  ياوه  هشیمه  ینک  یم  یعـس  .تسین  دـنلب  اهردـق  نآ  قیاق  راوید  .ینک  هدافتـسا  تنامز  مامت  زا  یهاوخ 
ار تیاه  یگدوهیب  .ینک  یم  نایغط  شیوخ  ربارب  رد  .تسا  هتـشذگ  مه  اهنآ  رـس  زا  نامز  هناـخدور  .دزوس  یم  اـه  مدآ  يارب  تلد 

هچنآ .يا  هتخیر  رود 

140 ص :
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.تشاذگ (1) یهاوخن  شوماخ  ياه  هچقاط  رب  ار  اه  تصرف  رگید  .تساه  تعاس  هدروخ  لقیص  يادص  تسوت ، تشم  رد 

رمع زا  يرو  هرهب 

لباقم هک  يا  هحفص  ندناوخ  يارب  ار  دوخ  يورین  .دوش  یم  زاب  امش  يور  شیپ  نآ  هحفـص  کی  زور  ره  هک  تسا  يرتفد  یگدنز ،
، اه تیلوئـسم  فیاظو ، زور ، ره  .دینکن  رکف  هتـشذگ  امـش  ولج  زا  ای  هدشن  زاب  زونه  هک  یتاحفـص  هب  دیرب و  راک  هب  تسامـش  يور 

هلاوح ادرف  هب  ار  زورما  راـک  .تسا  رذـگ  رد  رمع  هلفاـق  هک  دینیـشنم  لـفاغ  ...دروآ .  یم  دوخ  هارمه  هب  هزاـت  ثداوـح  تایـضتقم و 
امش هک  دهد  یم  خر  يا  هزجعم  هچ  ادرف  رگم  .دشاب  زورما  زا  شیب  امش  هلـصوح  تردق و  تصرف و  ادرف  هک  مولعم  اجک  زا  دینکم ؛

هدشن دلوتم  نامز  زا  زونه  ادرف  هدرم و  زورید  هک  دینکن  شومارف  دیهاوخ !؟ یم  نآ  يارب  ار  زیچ  همه  دیا و  هتخود  نادب  دـیما  مشچ 
دوش یم  هتفکش  مه  رس  تشپ  هک  تسا  ییاه  لگ  دننام  یگدنز  قیاقد  .دیهاوخب  زورما  زا  دیهاوخ ، یم  هچ  ره  امش  نیاربانب ، .تسا 

.درادن (2) ماود  هظحل  دنچ  زا  شیب  اهنآ  زا  کی  چیه  و 

ریهاشم يرو  هرهب  زا  ییاه  هرطاخ  . 4

هراشا

هللا همحر  ینیمخ  ماما 

ار بآ  ریش  .دوشب  مامت  ناشیوضو  ات  دشاب  زاب  بآ  ریـش  تشاذگ  یمن  تفرگ ، یم  وضو  یتقو  ماما  : » دیوگ یم  یفراع  نسح  رتکد 
بآ تشم  کی  هزادنا  هب  درک ، یم  زاب 

141 ص :

صص 48 و 49. دادرخ 1383 ، ش 61 ، امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، تاراشا ، یتیاده ، نیسح  - 1
ص 127. چ 2 ، ، 1382 للملا ، نیب  رشن  پاچ و  تقو ، رهوگ  یبلطم ، نسح  دیس  - 2

مالسا وترپ  رد  يرو  www.Ghaemiyeh.comهرهب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 179زکرم  هحفص 158 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_141_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13372/AKS BARNAMEH/#content_note_141_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) درک .» یم  زاب  ار  بآ  ریش  تشاد ، زاین  رگا  هرابود  دعب  .تسب  یم  ار  ریش  تشاد و  یمرب 

یم هچغاب  هب  ار  یـشک  هلول  بآ  ارچ  تفگ : داد ، یم  بآ  هچغاب  هب  هک  يدرف  هب  ماما  يزور  : » دـنک یم  لقن  شافک  یفطـصم  ياقآ 
میناوتب مه  ار  همـشچ  بآ  هک  تسین  مولعم  زاب  دومرف : ماـما  .تسا  همـشچ  بآ  تسین ، یـشک  هلول  بآ  نیا  تفگ : اـقآ  نآ  دـیهد ؟

(2) .ترورض دح  رد  دینک و  هدافتسا  رتمک  نیاربانب ، .تسا  همه  لام  نیا  مینک ، فرصم 

فرظ اـی  ناوـیل  يور  هکلب  تخیر ، یمن  نوریب  ار  هدـش  هدیـشون  بآ  هدـنام  یقاـب  ماـما ، : » دـنک یم  لـقن  یناـشاک  یماـما  هللا  تیآ 
یبورکیم تسا  نکمم  دش  هتفگ  ناشیا  هب  هک  مه  راب  نیدنچ  .دنک  فرـصم  ار  نآ  رگید  راب  هک  تشاذـگ  یم  يزیچ  ای ] يذـغاک  ]،

(3) دوشن .» نآ  دراو  يزیچ  ای  یبورکیم  ات  مراذگ  یم  ناویل  هناهد  رد  يزیچ  نم  هن  : » دومرف دوش  ناویل  دراو 

کی دوبن ، یفاک  رون  نیا  نوچ  نتـشون ، ای  هعلاطم  ماگنه  .دوب  نشور  تاو  دـص  پمال  کی  ای  یباتهم  کی  ماما ، ترـضح  قاـتا  رد 
نایم زا  دعب  هظحل  دنچ  یلو  تفر ، یم  نوردنا  فرط  هب  قاتا  زا  هل  مظعم  هک  دـش  یم  هدـید  ناوارف  .درک  یم  نشور  ار  رگید  پمال 
هقیقد دـنچ  زا  شیب  ًالومعم  دراوم ، نآ  رد  هکنآ  اب  تفر ؛ یم  ینوردـنا  فرط  هب  هرابود  درک و  یم  شوماخ  ار  پمـال  هتـشگرب ، هار 

.تشگ (4) یم  رب  قاتا  نیمه  هب  هرابود  دنام و  یمن  نوردنا  رد 

يارب هتشون و  يزیچ  تکاپ  کی  تشپ  ماما ، ياهراک  یلام  لوئسم  یناوضر ، هللا  تیآ 

142 ص :

ص ج 4 ، چ 4 ، ، 1379 جورع ، رشن  پاچ و  هسـسؤم  نارهت ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هریـس  زا  ییاه  تشادرب  ییاجر ، یلع  مالغ  - 1
.105

ص 109. نامه ، - 2
ص 165. نامه ، - . 3

ص چ 1 ، ، 1378 تارطاخ ، دحاو  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  دیـشروخ ، زا  ییوترپ  يرـسدور ، نیـسح  - 4
.108
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دیتسناوت یم  مه  کچوک  ذغاک  نیا  رد  امـش  : » دوب هتـشون  نآ  ریز  هداد و  باوج  کچوک  ذغاک  کی  رد  ناشیا  .دوب  هداتـسرف  ماما 
یم یتـقو  .تشاذـگ  یم  يا  هـسیک  رد  درک و  یم  روـج  عـمج و  ار  کـچوک  ياهذـغاک  یناوـضر  هللا  تـیآ  ور ، نـیازا  .دیـسیونب »

.داد (1) یم  خساپ  نآ  نییاپ  مه  ماما  داتسرف و  یم  ماما  يارب  تشون و  یم  اه  هراپ  ذغاک  يور  رب  دسیونب ، يزیچ  اقآ  يارب  تساوخ 

تحاران ماما  میدروآ ، یم  نوریب  یطوق  کی  زا  يذـغاک  لامتـسد  ود  ام  تاقوا  یهاگ  : » تفگ یم  ینیمخ  اقآ  دـمحا  جاـح  موحرم 
راهچ ار  لامتسد  کی  دنک ، هدافتسا  يذغاک  لامتـسد  زا  تساوخ  یم  تقو  ره  شدوخ  تسا ؟ يراک  هچ  نیا  تفگ : یم  دش و  یم 

(2) درک .» یم  هدافتسا  هناگادج  هکت  ره  زا  درک و  یم  هکت 

ات رـصع  رهظ و  زامن  زا  دـعب  هلـصاف  رد  هک  نانچ  درذـگب ؛ هدوهیب  شرمع  زا  هقیقد  دـنچ  یتح  تشاذـگ  یمن  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
فلت هدوهیب  ار  نآ  تساوخ  یمن  ماما  لاـح  نیا  اـب  یلو  دوب ، هقیقد  ود  زا  رتمک  ناـمز  نیا  .دـناوخ  یم  نآرق  راـهان ، فرـص  ماـگنه 

نآ ناشیا  .دور (3) رده  هب  شتقو  تشاذگ  یمن  دـننیچب ، ار  ناشلیاسو  دنتـساوخ  یم  ناراگنربخ  یتقو  زین  هبحاصم  ماگنه  هب  .دـنک 
هک دزاس  فقوتم  ار  وا  تسناوت  یمن  دنک ، تبحص  هل  مظعم  اب  تساوخ  یم  هار  رد  یسک  رگا  هک  تشاد  تیـساسح  تقو  يارب  ردق 

.داد یم  ار  اه  شسرپ  خساپ  نتفر ، هار  نیح  اریز  دسرب ؛ دصقم  هب  رترید 

یناردنزام یحلاص  هللا  تیآ 

رد هاگ  چـیه  لیلد  نیمه  هب  .دوشن  فارـسا  ات  درک  یم  تقد  رایـسب  نان  زا  هدافتـسا  رد  یناردـنزام  یحلاص  هللا  تیآ  راوگرزب ، هیقف 
یهاگ رگا  دش و  یمن  عمج  یکشخ  نان  هناخ ،

143 ص :

ص 85. نامه ، - 1
ص 109. نامه ، - 2

ص 173. ناگرزب ، تیقفوم  زمر  کن : - 3
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نان تاقوا  زا  یلیخ  ناشیا  .دوش » هدافتـسا  مه  اه  نان  نیا  ات  مینک  یم  تسرد  تشوگبآ  زورما  : » دومرف یم  دـش ، یم  تاـیب  ناـن  مه 
(1) .درک یم  هدافتسا  درک و  یم  مرن  بآ ، من  اب  دش ، یم  کشخ  هک  ار  ییاه 

ییاجر دیهش 

ياج رد  ات  درک  یم  ادـج  هلطاب  ياهذـغاک  زا  ار  دیفـس  ياه  هگرب  کچوک ، ياه  تشاددای  يارب  ییاـجر  دیهـش  هک  تسا  روهـشم 
.دنک هدافتسا  نآ  زا  تیعقوم  بسانت  هب  دوخ 

ماگنه ییاجر  دیهـش  دـنتفر ، هاـفر  هسردـم  هب  وا  ندـید  يارب  شنادرگاـش  زا  نت  دـنچ  یتقو  يریگتـسد ، زا  شیپ  لاـس 1353 و  رد 
زا یکی  زین  وا  دوخ  .دننک  هدافتـسا  نآ  زا  هک  داد  هیدـه  يراگدای و  یتناس  هس  ِدودـح  دادـم  کی  نانآ  زا  کی  ره  هب  یظفاحادـخ ،
رد اه  ییوج  هفرـص  نیا  اب  دیهـش  نآ  .درک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هقرفتم  بلاطم  تشادداـی  يارب  تشاد و  بیج  رد  ار  اهدادـم  ناـمه 
یم تذل  راک  نیا  زا  داد و  یم  نادنمزاین  هب  يرمتـسم  تروص  هب  درک ، یم  زادنا  سپ  دروآ و  یم  هفاضا  هچ  ره  یـصخش ، یگدنز 

(2) .درب

: تفگ تفریذپن و  ناشیا  هک  دنتـشاد  ار  يریزو  تسخن  رتفد  هدوسرف  تکوم  ندرک  ضوع  دـصق  يزور  دـننک : یم  لقن  روط  نیمه 
«. دنباوخب نآ  يور  دنشاب  هتشادن  يزیچ  هک  یمدرم  دنشاب  اما  مورب ، هار  شفک  اب  تکوم  يور  هک  مشاب  يریزو  تسخن  هنوگچ  نم  »

(3)

يومح توقای 

ياهرهـش هب  تراـجت  يارب  ار  يو  يومح ، رگـسع  وا  باـبرا  .دوبن  شیب  يا  هدرب  نادـلبلا ، مجعم  باـتک  بحاـص  يوـمح ، توقاـی 
هب دـید ، یم  هک  ار  ییاهرهـش  تیعـضو   [ درمـش و منتغم  ار  تصرف  ، ] دوب شوهاب  لاـعف و  يدرم  نوچ  توقاـی  .داتـسرف  یم  فلتخم 

تقد

144 ص :

ص 174. نامه ، - 1
ص 137. ، 1381 ناحلاص ، تاراشتنا  مق ، حلاص ، هیقف  یناردنزام ، حلاص  یلعدمحم  - 2

ص 27. چ 1 ، ، 1380 باتک ، ناتسوب  مق ، یگنادواج ، زمر  دار ، يرکسع  نسح  - 3
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رـشتنم نادلبلا  مجعم  ناونع  تحت  ار  نآ  دروآرد و  باتک  تروص  هب  دوب ، هدروآ  مهارف  هک  ار  ییاه  تشاددای  سپـس  .درک  هعلاطم 
.دناسر (1) تبث  هب  ناهج  ریهاشم  فیدر  رد  ار  دوخ  مان  هلیسو ، نیدب  تخاس و 

ینابایخ سردم 

تافدارتم هرابرد  ار  دوخ  ياهب  نارگ  راثآ  زا  یکی  وا  .تسا  رـصاعم  بدا  ملع و  هدنـشخرد  ياه  هرهچ  زا  یناـبایخ  سردـم  موحرم 
.تشون (2) هناحبص  فرص  ماگنه  یسراف ، نابز 

ورهن لعل  رهاوج 

ياـه نارود  زا  یکی  وا  هک  لاس 1930  رد  .دناشک  نادنز  هب  ار  ورهن  لعل  رهاوج  اهراب  یـسایس ، یعامتجا و  یگدـنز  بیـشن  زارف و 
يارب ییاه  همان  دنک و  هدافتـسا  دیآ ، یم  شیپ  نادنز  رد  هک  یتغارف  تصرف و  زا  دمآرب  ددصرد  دـنارذگ ، یم  ار  شنادـنز  ددـعتم 

، تسا هدش  هتـشون  نادنز  فلتخم  نارود  رد  ات 1933  ربتکا 1930  زا  لاس  هس  کیدزن  یتدـم  رد  هک  اه  همان  نیا  .دـسیونب  شرتخد 
ار دوخ  ياه  همان  دناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  نادـنز  نارود  ورهن  هک  لاس 1933  رخاوا  رد  .دریگ  یمربرد  ار  ناهج  خـیرات  هرود  کی 

هعومجم شرهاوخ  دش ، یم  هداتـسرف  نادنز  هب  رگید  راب  کی  هیروف  رد 12  يدوز  هب  نوچ  هتبلا  .تخاس  پاچ  هداـمآ  درک و  رورم 
.دناسر (3) پاچ  هب  دلج  ود  رد  ناهج  خیرات  هب  یهاگن  مان  هب  درک و  میظنت  ار  اهنآ 

ندوک ندرام 

رد ار  شراثآ  زا  یکی  هک  دـنا  هتـشون  وا  هرابرد  .تفرگ  یم  هرهب  یبوخ  هب  كدـنا  ياه  تصرف  زا  فورعم ، کشزپ  ندوک ، ندرام 
رگید رامیب  هناخ  هب  يرامیب  هناخ  زا  نتفر  هار 

145 ص :

ص 95. نامه ، - 1
ص 179. ناگرزب ، تیقفوم  زمر  - 2

ص 178. نامه ، - 3
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(1) .تسا هتشون 

تناک لئوناما 

ندز مدق  ندوخ و  راهان  نداد ، سرد  نتشون ، ندروخ ، هناحبص  ندش ، رادیب  .دوب  یسانش  تقو  بیترت و  مظن و  لماک  هنومن  تناک ،
دنتسناد یم  ناگیاسمه  داتفا ، یم  هار  نابایخ  يوس  هب  داهن و  یم  نوریب  اپ  هناخ  زا  اصع  هب  تسد  هک  یماگنه  .تشاد  نّیعم  تقو  وا 

.تسا (2) مین  هس و  تسرد  تعاس ، هک 

يا هقباسم  ياه  شسرپ  . 5

؟ تسا ینامز  هچ  يرو  هرهب  هتفه  . 1

نیدرورف رخآ  هتفه  نیدرورف ب) لوا  هتفه  فلا )

دادرم لوا  هتفه  دادرخ د) لوا  هتفه  ج)

؟ تسا يرو  هرهب  فادها  زا  دراوم  نیا  زا  کی  مادک  . 2

تیفیک شیازفا  ییآراک ب) شیازفا  ( فلا

دروم هس  ره  تیمک د) شیازفا  ج)

؟ تسیچ يرو  هرهب  شیازفا  يارب  لماع  نیرت  مهم  مالسا ، رد  . 3

ندرکن لامها  يوق ب ) نامیا  فلا )

نتشاد راکتشپ  راک د ) میسقت  ج )

؟ دهد یم  لماع  مادک  هب  يرو  هرهب  رد  ار  تیمها  نیرتشیب  مالسا  . 4

یناسنا لماع  يروآ د ) نف  ییآراک ج ) دیلوت ب ) نازیم  فلا )

؟ تسیچ يرو  هرهب  زا  مالسا  ییاهن  فده  . 5
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رتشیب دیلوت  امرفراک ب ) تیاضر  فلا )

اهزاین عفر  یهلا د ) تیاضر  بسک  ج )

؟ تسا مالسلا  هیلع  موصعم  ياوشیپ  مادک  زا  تسا » راک  نایز  دشاب ، مه  لثم  شزور  ود  سک  ره   » ثیدح . 6

مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالسلا ب ) هیلع  یلع  ماما  فلا )

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالسلا د ) هیلع  رقاب  ماما  ج )

؟ دش سیسأت  یلاس  هچ  رد  ناریا  یلم  يرو  هرهب  نامزاس  . 7

1365 1375 د ) 1360 ج ) 1370 ب ) فلا )

؟ دش حرطم  یسک  هچ  يوس  زا  ینامز و  هچ  يّدج ، یمسر و  روط  هب  يرو  هرهب  هژاو  . 8

ینزییوک ، 1746 رتیل ب ) يدالیم ،  1833 فلا )

مادک چیه  يرو د) هرهب  یلم  نامزاس  ، 1370 ج )

؟ تسا یمالسا  يرو  هرهب  لوصا  ینابم و  وزج  لیذ  دراوم  زا  کی  مادک  . 9

نامز رمع و  زا  بسانم  يریگ  هرهب  یناسنا ب ) تمارک  ظفح  فلا )

دروم هس  ره  تمعن د ) زا  هنیهب  هدافتسا  ج )

ناقتا اب  مکحم و  ار  نآ  دیاب  داد ، ماجنا  يراک  امـش  زا  یکی  هاگره  « ؟ تسا مالـسلا  هیلع  موصعم  ياوشیپ  مادک  زا  ثیدـح  نیا  . 10
« دهد ماجنا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هلآ ب ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فلا )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالسلا د ) هیلع  داجس  ماما  ج )

وکین راک  هدروآ و  نامیا  هکنیا  رگم  تسا ، نایز  لاح  رد  ناسنا  هک  هدرک  دای  دـنگوس  نامز  هب  نآرق  هروس  مادـک  رد  دـنوادخ  . 11
؟ دهد ماجنا 

دروم هس  ره  :1 د ) رصع 39 ج ) مجن : 5 ب ) نارمع : لآ  فلا )

دوخ رمع  رب  هک  دنک  یم  شرافس  دوخ  نارای  زا  کی  مادک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  . 12
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؟ دشاب تورث  لوپ و  زا  رت  صیرح 

رامع دادقم د ) ناملس ج ) رذوبا ب ) فلا )

تمحر زا  دشاب ، ریقف  لاح  نیا  اب  هتشاد و  يزرواشک  نیمز  بآ و  هک  یسک  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  موصعم  ياوشیپ  مادک  . 13
«. تسا رود  هب  ادخ 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هلآ ب ) هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  فلا )

مالسلا هیلع  داجس  ماما  مالسلا د ) هیلع  یلع  ماما  ج )

تقد و شراک  رد  هک  ار  يا  هدنب  دنوادخ  : » دومرف دوخ  نارای  زا  کی  مادک  نیفدت  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 14
«. دراد تسود  دنک ، يراک  مکحم 

ءادهشلا دیس  هزمح  رسای ب ) رامع  فلا )

راّیط رفعج  ذاعم د ) نب  دعس  ج )

؟ تسا هدناوخ  ارف  ششوک  یعس و  هب  ار  ناسنا  نآرق ، هیآ  هروس و  مادک  رد  دنوادخ  . 15

مادک چیه  5 د ) نارمع : لآ  39 ج ) مجن : 1 ب ) رصع : فلا )

«. تسین دوجوم  تیعضو  هب  ناسنا  تیاضر  هانگ و  ندرمش  کبس  لثم  یتبیصم  : » تسا هدومرف  موصعم  مادک  . 16

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هلآ ب ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فلا )

مالسلا هیلع  داّجس  ماما  مالسلا د ) هیلع  قداص  ماما  ج )

؟ دناسر یم  ار  يرو  هرهب  يانعم  رتشیب  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  . 17

یشخبرثا + ییآراک تیمک ب) + ییآراک ( فلا

دروم هس  ره  دوجوم د) تاناکما  رثکادح  زا  هدافتسا  رثکادح  ج )

.تسا مالسلا  هیلع  موصعم  مادک  زا  دنرذگدوز » ربا  نوچ  اه  تصرف   » ثیدح . 18

مالسلا هیلع  نسح  ماما  مالسلا ب) هیلع  رقاب  ماما  ( فلا

مالسلا هیلع  یلع  ماما  مالسلا د) هیلع  داّجس  ماما  ج)
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؟ تفرگ هرهب  یخیرات  ياه  همان  نتشون  يارب  نادنز  تصرف  زا  ریز  ریهاشم  زا  کی  مادک  .19

تناک يومح د) توقای  ورهن ج) يدناگ ب) .فلا 

یمدرم ياه  شسرپ   . 6

؟ تسیچ يرو  هرهب  دیناد  یم  ایآ  . 1

)؟ ارچ ) ریخ )؟ هنوگچ  ) یلب ؟ دینک یم  هدافتسا  هتسیاش  تروص  هب  ناترمع  یگدنز و  ياه  تصرف  زا  امش  ایآ  . 2

( مالسلا هیلع  یلع  ماما  ( ؟ تسا موصعم  مادک  زا  دیناد  یم  ایآ  تسیچ ؟ تسا » هصغ  تصرف  ندرک  عیاض   » ثیدح روظنم  . 3

؟ داد ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  يرو  هرهب  هب  ندیسر  يارب  امش  رظن  هب  . 4

؟ تسا موصعم  مادـک  زا  ثیدـح  نیا  تسیچ ؟ تسا » هدروخ  بیرف  دـشاب  مه  لثم  شزور  ود  سکره   » ثیدـح هراـبرد  ناـترظن  . 5
( مالسلا هیلع  قداص  ماما  )

؟ دییوگب يرو  هرهب  هرابرد  ابیز  يا  هلمج  دیناوت  یم  ایآ  . 6

؟ دوش یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  رو  هرهب  امش  رظن  هب  . 7

)؟ ارچ ) ریخ )؟ هنوگچ  ) یلب دینک ؟ یم  يرادرب  هرهب  یبوخ  هب  دوخ ، تاناکما  زا  امش  ایآ  . 8

؟ میسرب يرو  هرهب  هب  روما  رد  دیاب  ارچ  امش  رظن  هب  . 9

؟ تسیچ تسین » دوجوم  تیعضو  هب  ناسنا  تیاضر  ...دننامه  یتبیصم  الب و   » ثیدح دوصقم  . 10

؟ دیزاسب يرو  هرهب  هرابرد  هلمج  کی  ادرف ) زورید -  زورما -  رو _  هرهب   ) تاملک اب  دیناوت  یم  ایآ  . 11
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؟ دیداد یم  ماجنا  یتامادقا  هچ  يرو  هرهب  هعسوت  يارب  دیدوب ، روشک  نادرمتلود  زا  یکی  ياج  هب  امش  رگا  . 12

؟ دشاب روما  رد  يرو  هرهب  رگنایب  هک  دییوگب  لثملا  برض  کی  دیناوت  یم  ایآ  . 13

؟ تسیچ رگنایب  تسا » ندرک  رپ  زا  ندرک  وکین  راک   » لثملا برض  . 14

یسانشراک ياه  شسرپ  . 7

.دیهد هئارا  يرو  هرهب  زا  یعماج  ریگارف و  فیرعت  . 1

؟ تسا يدیدج  عوضوم  مالسا ، بتکم  رد  يرو  هرهب  ایآ  . 2

؟ دریگ یمربرد  ار  اه  عوضوم  مادک  مالسا ، رد  يرو  هرهب  . 3

؟ داد لاقتنا  هعماج  هب  ار  مالسا  يرو  هرهب  یشزرا  میهافم  ناوت  یم  هنوگچ  . 4

؟ تسا راوتسا  لوصا  ینابم و  مادک  هیاپ  رب  مالسا ، رد  يرو  هرهب  . 5

؟ تسیچ يدام  ياه  بتکم  مالسا و  رد  يرو  هرهب  ياه  توافت  . 6

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  يرو  هرهب  شیازفا  رد  ار  نامیا  شقن  . 7

؟ دهد یم  يزیچ  هچ  هب  يرو  هرهب  رد  ار  شقن  نیرتشیب  مالسا  . 8

؟ یگنهرف ای  تسا  یتیریدم  روشک ، رد  يرو  هرهب  لکشم  رضاح ، لاح  رد  دیهد  حیضوت  . 9

؟ درک زاغآ  دیاب  اجک  زا  روشک  رد  يرو  هرهب  تیعضو  دوبهب  يارب  . 10

؟ تسیچ يرو  هرهب  دروم  رد  یهورگ  ياه  هناسر  هژیو  هب  روشک ، یگنهرف  ياه  هاگتسد  شقن  . 11

؟ تسیچ يرو  هرهب  دروم  رد  تلود  اه و  نامزاس  دارفا ، فیاظو  . 12

؟ تسا رثؤم  يرو  هرهب  شیازفا  رد  هزادنا  هچ  ات  فرصم ، عیزوت و  دیلوت ، حیحص  يوگلا  یفرعم  . 13

؟ تسیچ مالسا  رد  يرو  هرهب  فادها  دیهد  حرش  . 14

؟ درک حرطم  ناوت  یم  حطس  دنچ  رد  ار  هعماج  رد  يرو  هرهب  . 15
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؟ درک دیاب  هچ  روشک  رد  فرصم  عیزوت و  دیلوت ، تیعضو  دوبهب  يارب  . 16

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  يرو  هرهب  شیازفا  رد  ار  بسانم  يروآ  نف  شقن  . 17

؟ درک دیاب  هچ  هعماج  رد  يرو  هرهب  دوبهب  رد  یلم  قافو  داجیا  يارب  . 18

؟ تسا حیحص  دح  هچ  ات  يرو ، هرهب  شرتسگ  رد  یناهج  قفوم  ياه  هبرجت  زا  يریگ  هرهب  . 19

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  يرو  هرهب  شیازفا  رد  ار  شهوژپ  شقن  . 20

؟ تسیچ هعماج  يرو  هرهب  شیازفا  رد  تلود  شقن  نیرت  مهم  . 21

.دینک یم  داهنشیپ  یشزومآ  ياهراکهار  هچ  دشاب ؟ میهس  يرو  هرهب  شیازفا  رد  دناوت  یم  هزادنا  هچ  ات  صصخت  شزومآ و  . 22

؟ تسا هنوگچ  يرو  هرهب  شیازفا  رد  حیحص  تیریدم  شقن  . 23

؟ دراد رارق  روشک  يرو  هرهب  يور  ارف  یعناوم  هچ  رضاح  لاح  رد  . 24

؟ دراد يرو  هرهب  اب  یطابترا  هچ  تسیچ و  تیفیک  . 25

؟ تسا دح  هچ  ات  هعماج  هدنیآ  تفرشیپ  رد  يرو  هرهب  گنهرف  شقن  . 26
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همان باتک 

.دنودالوف يدهم  دمحم  همجرت  میرک ، نآرق  * 

.هدنیاپ مساقلاوبا  هحاصفلا ، جهن  * 

.ینباکنت دیرف  یضترم  یعوضوم ،)  ) هحاصفلا جهن  * 

.يدیهش رفعج  دیس  هغالبلا ، جهن  * 

.یتشد دیمح  هغالبلا ، جهن  * 

.1373 مجنپ ، پاچ  ناوغرا ، نارهت ، ناریا ، روهشم  ياه  لثملا  برض  اضر ، مالغ  یلرذآ ، . 1

.1374 لوا ، پاچ  رون ، مایپ  نارهت ، ییاتسور ، داصتقا  نیسح ، شیاسآ ، . 2

.1379 مود ، پاچ  یناگرزاب ، ياه  شهوژپو  تاعلاطم  هسسؤم  نارهت ، يرو ، هرهب  یمظاک ، کباب  نیسح و  دیس  یحطبا ، . 3

.ق 1417 ه .  تثعب ، مق ، یلاما ، نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  هیوباب ، نبا  . 4

.ات یب  مراهچ ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  . _____________________ ، 5

.ات یب  هیمالسا ، مق ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 6

.ق 1403 ه .  مراهچ ، پاچ  ادهشلادیس ، عبط  مق ، یشعرم ، دیس  ششوک : هب  یلائللا ، یلاوع  روهمج ، یبا  نبا  ییاسحا ، . 7

.1375 لوا ، پاچ  ین ، رشن  نارهت ، راعشا ، ناوید  نیورپ ، یماصتعا ، . 8

.1380 موس ، پاچ  رحس ، هاگ  مق ، ناگرزب ، تیقفوم  زمر  اضر ، هداز ، یقاب  . 9

.1372 لوا ، پاچ  کناهیک ، ، نارهت یمیهاربا ، اضردمحم  همجرت : يرو ، هرهب  تیریدم  فزوج ، وکین ، وکورپ  . 10

.1374 لوا ، پاچ  هنیمز ، رشن  نارهت ، اه ، قادصم  يرو و  هرهب  نیسح ، دیس  نامیپ ، . 11

، نارهت ینیـسح ، نیدـلا  لالجدیـس  همجرت : ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  حرـش  همجرت و  دـمحم ، نب  دـحاولادبع  يدـمآ ، یمیمت  . 12
.1373 نارهت ، هاگشناد 

.ات یب  لوا ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هایحلا ، اضر ، دمحم  یمیکح ، . 13
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.1377 مود ، پاچ  امن ، هیاس  نارهت ، يرو ، هرهب  تیریدم  اب  ییانشآ  اضر ، مالغ  یکاخ ، . 14

.1377 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  نارهت ، همان ، تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، . 15

، مرخ رشن  مق ، دمآراک ، تیریدم  رد  رثؤم  تاکن  يدابآرصن ، یقاب  یلع  رفعج و  ینامحر ، . 16
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.1377

.1374 لوا ، پاچ  شخپاچ ، نارهت ، یگنهرف ، مجاهت  فرصم و  يوگلا  میهاربا ، یقازر ، . 17

.مالس راربا ، مج ، ماج  ناهیک ، يرهشمه ، تاعالطا ، ياه : همانزور  . 18

.1370 یناسنا ، يورین  شزومآ  زکرم  نارهت ، تیریدم ، همان  لصف  یمادختسا ، يرادا و  روما  نامزاس  . 19

.1374 لوا ، پاچ  ریصب ، پاچ  نارهت ، يرو ، هرهب  رانیمس  نیمود  ياه  ینارنخس  هعومجم  ناریا ، یلم  يرو  هرهب  نامزاس  . 20

.1380 موس ، پاچ  شیاریو ، رشن  نارهت ، يرو ، هرهب  یسانش  ناور  دومحم ، یچتعاس ، . 21

.ات یب  کپوپ ، نامزاس  نارهت ، تسین ، هک  گنس  زا  ملد  منک  هچ  يدهم ، یلیهس ، . 22

پاچ یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  نارهت ، یعوضوم ،)  ) ملکلا ررد  مکحلا و  ررغ  حرـش  همجرت و  یتالحم ، یلوسر  مشاهدیـس  . 23
.مشش

پاچ یمالـسا ، رـشن  نیـسردم ، هعماج  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  همجرت : لوقعلا ، فحت  یلع ، نب  نسح  دمحم  یبا  ینارح ، هبعـش  . 24
.1363 مود ،

.1379 لوا ، پاچ  رصع ، یلو  نارهت ، یگنهرف ، یگتخابدوخ  اضر ، یلع  رهطم ، یعیفش  . 25

.1379 لوا ، پاچ  اج ، یب  یسمش ، ياهدادیور  (، 1) مایا دای  هعمج ، همئا  يراذگ  تسایس  ياروش  . 26

.1374 لوا ، پاچ  رون ، مایپ  نارهت ، ناریا ، بآ  لئاسم  عبانم و  دومحم ، تقادص ، . 27

[. ات یب  ، ] یضر فیرش  تاروشنم  مق ، قالخالا ، مراکم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 28

.ق.ه  1412 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، دمحم  یلماع ، . 29

.1380 لوا ، پاچ  باتک ، ناتسوب  مق ، یگنادواج ، زمر  نسح ، دار ، يرکسع  . 30

.1374 یمالسا ، گنهرف  رشن و  هسسؤم  نارهت ، ثیدحلا ، یضترم ، ینباکنت ، دیرف  . 31

.1374 لوا ، پاچ  اواثراب ، تاراشتنا  نارهت ، يرو ، هرهب  هتسارآ ، کلم  دمحا  لالج و  دیس  یضایف ، . 32

.1375 هوسا ، مق ، يا ، هرمک  هوک  رقاب  دمحم  حرش  اب  یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 33

، لوا پاـچ  اـفولا ، تراـشتنا  نارهت ، يوفطـصم ، داوـج  حرـش : همجرت و  یفاـک ، لوـصا  . ___________________ ، 34
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.1367 موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکملاراد  مق ، یفاک ، لوصا  . ___________________ ، 35

.1350 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، عورف  . ___________________ ، 36

.1374 امیس ، وادص  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  مق ، تایاور ، تایآ و  هاگدید  زا  يرو  هرهب  داصتقا ، هورگ  . 37

.1379 نارهت ، يدنملاس ، تالاقم  هعومجم  راکوکین ، ناوناب  هورگ  . 38

، شرورپ شزومآ و  ترازو  نارهت ، دـک 1/225 ،) ، ) مود لاس  ایفارغج  یـسرد ، بتک  فیلأت  يزیر  همانرب  رتفد  ایفارغج و  هورگ  . 39
.1381

.1380، شرورپ شزومآ و  ترازو  نارهت ، دک 1/236 ،) ، ) مق ناتسا  يایفارغج  . ___________________ ، 40

.ق 1403 ه .  ثارتلا ، ءایحالاراد  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 41

.1374 متشه ، پاچ  ترجه ، تاراشتنا  مق ، نیقتملا ، هیلح  . ___________________ ، 42

.1375 لوا ، پاچ  ریصب ، پاچ  نارهت ، ناریا ، یلم  يرو  هرهب  هرگنک  نیمود  ياه  ینارنخس  تالاقم و  هعومجم  . 43

.1375 لوا ، پاچ  ، یتلود تیریدم  شزومآ  زکرم  نارهت ، یناسنا ، يورین  يرو  هرهب  دوواد ، یلع ، بحم  . 44

[. ات یب  ، ] ثیدحلاراد مق ، یخیش ، اضردمحم  همجرت : همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 45

دادرخ 1383. امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپزکرم  مق ، هرامش 61 ،) ، ) تاراشا امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  . 46

پاچ یمالـسا ، دازآ  هاگـشناد  تاراشتنا  زکرم  نارهت ، هرامـش 1 ،)  ) يرو هرهب  تـالاقم  هعومجم  تیریدـم ، نوتم  همجرت  زکرم  . 47
.1372 لوا ،

.1382 مود ، پاچ  ریبک ، ریما  تاراشتنا  هب  هتسباو  للملا  نیب  رشن  پاچ و  تقو ، رهوگ  نسح ، دیس  یبلطم ، . 48

.ات یب  ، هنیجنگ تاراشتنا  نارهت ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هللا ، حور  دیس  ینیمخ ، يوسوم  . 49
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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